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শিবোন 

'হরণ)+।শপুর গল্পটি পুরাণের এক প্রসিদ্ধ কাহিনী । নাটকখানি 
'স৯ কাহনী আমবলন্থংন | 

হিরণযকশিপু সাধক, এবং তাহ!র স|ধনার রীতিটি একটু অসাধারণ, 
ভাপ চনক্গ্রদ | এই চটির দর্শন পাই ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বেব এবং 

সে সমরেই ৎসাহের আতিশয্যে উহার র,ন৷ আরন্ত হয সম্পূর্ণ নাটকীয় 

ভাবে। বাহির হইতে কানরূপ তাগিদ না থাকায় খেয়াল খুসীমত 

লিখন চলে এবং শেষ হইতে প্রায় একবৎসর সময় লাগিয়া যায় ঃ তারপর 

এই দীর্ঘ উনিশ বতসর জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ছিন্ন কাগজ- 

পরের স্তুপের অন্তরে সে যে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, ইহ! 
ঠাত্যই এক বিম্মরকর ব্যাপার ; ইহাতে যদি কেহ শ্রীভগবানের একটি 
বশ্ষে ইচ্ছার নিদর্শন দেখিতে চাহেন, তবে তাহা “পাকা দর্শন, একথা 

লিলে ফীঁকা কথা বল! হইবে না। ইতি 

একর 

মহালয়া ১৩৫৬ 

কলিকাতা । 



চরিত্র পরিচিতি 

হিরপ্যকশিপু-_ দানব সর 

প্রহলাদ-_ এ পুত 

শুক্রাচার্__ এ গুরু 

শঙ্বর_ এ (সনাপতি 

বিরাপাক্ষ_ এ সেনানী 
সনাতন বৃদ্ধ হরিভক্ত সাধু 

ভোলানাথ__ . এশিযয 
সাধু; তপস্থী, ঘ।তক, মানুত, পরিচারক' ভক্তের দল । 

কযাধু_ হিরণ্যকশিপুর স্তর 
দিতি-_ » জননী 

উপদানবী-_ » ভ্রাতৃজায়া 

( হিরণ্যাক্ষের বিধবা পত্রী ) 

হি বাস পপ ৭০ কা পাাজ পপ৬ এ ৮৩ পা পাল ই পাস ০০০০০ পপ শসা পি তপসিত পীশী কত আপনা পপশি ত শা পদাসপিস্পিতিইির তত তলত শা তত তত শি ০০০৮০ ৭ 

_ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সঙ্গ; 
২১৩/১১, কর্ণওয়ালিশ ্টাট, কলিকাভা ও প্রধান প্রধান পুস্তকালযে প্রাপ্তবয 



উৎসর্গ পত্র 

গিরিশচক্দ্র ঘোষ শ্রীচরণেষু £_ 
ক্ষ ক্চ ক প্রণাম তোমায়। 

রামকৃষ্ণ-লীলায় তোমার ভূমিক! অপূর্ব 
এবং অচিন্ত্য ৮ ক %্* % প্রণাম তোমায়। 

বাংলার নাট্য সাহিত্যে তোমার দানের অংক 

অকুণঠ এবং অতুল্য ২ % % : * প্রণাম তোমায়। 

তোমার আদর্শ ও পদ্ধতিদক বুকে নিয়ে অভিনয় ক্ষেত্র 

আজও গৌরবান্িত 24 ক্ষ & প্রণাম তোমায় । 

(তোমার বিভিন্নমুখী শক্তির পরিমাপ সাধনসাপেক্। 
সে সাধনা নাই +- ক্ষ ক্* ক প্রণাম তোমায়! 

নাটক রচনার ঘা কিছু সামান্য প্রেরণা 

সে তোমা হতে /+-- কক * &% প্রণাম তোমায়! 

ভোমার আশীষ ধারায় অভিষিক্ত হোক্ 

এই উৎসর্গ পত্র ১: % % ক প্রণাম তোমার । 

প্রণত- কিত়ণ 



কৃতজ্ঞতা ! 

পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যাপারে অজস্রধারে এসেছে প্রসাদ, নানা 

পথ ধরে। মনে ক'রে ক'রে সবগুলিকে স্বীকরণের মধ্যে আন সাধ্য 

নয়। যে ক'টি মনে আস্ছে, সেই ক'টি বলে কৃতজ্ঞত। প্রকাশের একটি 

কী প্রয়াস মাত্রই কর্তে পারি। 

প্রথমেই ধাকে মনে পড়ে, সে হচ্ছে “শ্রমন্দির” | এই মন্দির আমার 

মনের মণিকোঠীায় কি দিব্য রত্ব দান করেছে, তা প্রকাশের বাধ! আছে, 

কাঁরণ ওর দানের পরিমাণটি এখনও নিজের জ্ঞানের মধ্যেই পুর্ণরূপে ধর৷ 

দেয়নি। বস্ত্ জগতে যেটি পেয়েছি, সেটি হচ্ছে যুগাবতারের 
ছবিখানি ? শুধু রক নয়, ছাপ! সমেত সমগ্র ছবি সমষ্টি। 

তারপরেই মনে পড়ে, প্রকাশক স্রীমান সন্দীপের অসীম নিষ্ঠ। ও 

ব্লাস্তিহীন শ্রমের কথ । তারই আমম্য উদ্ভম নিয়ে গড়া পুস্তকধানি-- 
এ কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি নাই; বরং তার বুকের রক্তের সঙ্গে 

জড়িয়ে রয়েছে পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্টা' একথা বলে সত্য ভাষণের গর্বব 

কর্তে পারা যায়। 



আবরণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেন নীতি-বিগঞ্থিত এক মহা 

অপমানকর ব্যাপার; সে'ও অন্তব হরেছে শুধু বিজ্ঞাপনদাতাদের 

শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার রসে। 

কাধাইএর ব্যাপারে_-্রীমান প্রদীপ (১৫) শ্রীমান তাপস (১৩) 

শ্রীমান মানস (১১) ্ রীমান ন্বপন (৮) প্রভৃতি যে ত্র ক্ষুদ্র বালকগুলির 

নিপুণ হস্তের কারিগরি নিহিত রয়েছে, সেকথা উল্লেখ কর্তে বেশ একটা 

উল্লাসের সঞ্চার হচ্ছে। এই উল্লাসের কারণ দুটি। এক"**এই 

কর্মে তাদের মধ্যে একটা আনন্দ বা আহলাদের সাড়া, তারাই যেন 

প্রচলাদ হয়ে, প্রহলাদের নাটকীয় কাহিনীকে সৃষ্টির বুকে বেঁধে দিচ্ছে। 

ঢুই".অর্থব্যয়ের দিক থেকেও প্রায় পঞ্চাশ টাকার স্বল্পতা । 

পরিশেষে মনে পড়ে, রাপলেখ! প্রেসের কথা, তার মালিকদের কথা, 

তার কর্মাদের কথা ! কী অপরিসীম যর এবং আগ্রহ এদের। 

রঃ ঞ্ ্ঁ 

এই সব প্রসাদখুলিকেই একে একে প্রণাম জানিয়ে সত্যকার একটা 

আনন্দ অনুভব কচ্ছি। 

কিরণ 





ভূমিকা 

আখ্যারিকার তা1বরণে, কাহিশীর কুক্ষিতলে বা গল্পের গর্ভদেশে 

পুরাণকার তারে ভারে কলসে কলসে, স্বরীপর ব! আন্ুওঞানের কত যে 

রাশি রাশি রসকথা, সাধন জগতের শত শত গোপন রহস্য পুরিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল হৃদয়ে. বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 

হিরণ্কশিপুর কাহিনীটি সেইরূপ একটি বিস্মরের বস্তু । 
আধ্যাত্মিকতার রসে ভাবিত করিলে. হিরণ্যকশ্পর রূপটিকে 

শংকরের যোগরূপের প্রতীক বলিয়াই ম'ন হর। কগ্ঠোর তপস্থ। 

চলিয়াছে সত্যের সাধনা ৮ইরা+ ঘন ঘন সমাধি ঘটিতেচ্চে, মাতা পরমাত্মায় 

লীন হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু পূর্ণ সত্য বা সতীর সহিত এখনও মিলন 

হর নাই £ দেবীর গৃতদেহ স্ব্ধে ঝুলিতেছে মাত্র; ত্রিভূবন পরিভ্রমণে 

মন্তত ভোলানাথ * এখনও বিষুচক্রে খণ্ডিত হর নাই সতীদেহ ; দেহের 
বাহান্ন অংগে এখনও পুণ্য পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠ। হয় নাই; অর্থা সর্বব 
অংগ এখনও পূর্ণ সত্যের স্বাদ পার নাই। সাধক সত্যকে স্বন্ধে 

করিয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু সত্য পড়িয়া আছ মুতব, সাধকেরও 

বিভ্রান্ত ভাব ঃ আবাহন চলিরাছে এসে; “এসো বিষুদেব | এসে। 

বিশ্বরূপ! এসো বিশ্বভুপ! চুপে চুপে নিঃশব্দপদসধশারে অলক্ষ্যে 
গশ্চান্তে থাকিয়া স্বপ্ত সত্যকে জ্াগরিত কর, প্রবুদ্ধ কর, হলাদিত কর, 

মোদিত কর £ মদনানল অর্থাৎ অহংকারের দাহ দূর হউক  . 

 প্রাণশক্তিটি হিরগ্ময় কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত ; হিরণ বা! স্বরবর্ণ 

জ্যোতিঃতে নয়ন ধাধিয়া যাইতেছে, চৈতন্য হারাইয়। যাইতেছে, ব্রঙ্গের 



9/৬ 

সহিত একাত্ম হইর। বন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে সাধক, কিন্ধু 

বু্থানেয় পর, বাস্তবে আসিয়া কোন মধু বা আনন্দ পাইতেছে না; 

অন্তরে আহ্লাদ বা হ্বা্দিনী প্রবাহ বহিতেছে না, প্রহলাদের নাগাল 

পাইতেছে না । 

এই রহস্যের কথাই বোধ হয় উপনিষদের খধি প্রকাশ করিয়াছেন, 

“হিরগায়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং” এই বাণী পরিবেশের দ্বার । 
'হিরণ্য শব্দে আত্মা বুঝার, 'কশিত' বের অর্থ নিগৃহীত $ অতএব 

যে আত্মাকে নিগৃহীত করে,_বে আত্মাকে পুড়াইয়া মারে, সেই 
বিষয়াভিমান বা অহং জ্ঞানটি হিরণ্যকশিপুর রূপ। এই অহংজ্ঞান 

স্বরূপটিকে আবৃত করিয়া রাখিরাছে অনাদিকাল ধরিয়া । সময় হইলেই 

স্বরপের আবরণ সরি যাইতেছে, তার ঘুমঘোর টুটিয়া যাইতেছে, 
জাগরণের আলোকে ঝ! প্ুলকে সে আত্মাকে বরণ করিতেছে; উপনিষদ 

যেমন বলিয়াছেন “যমেবৈষ বৃথুতে”। এই স্বরূপের উদয়েই মানুষ 
নরস্রেষ্ঠ হইয়৷ 'নৃসিংহ' উপাধি লাভ করে, অর্থাৎ সমস্ত হিং ংসাভাব 
চলিয়া গিয়া! অন্তরে প্রেমের উদয় হয়। 

কশিপু শব্দের অর্থ কোষ বা আচ্ছাদন.বিশেষ। এই অর্থ গ্রহণে 
হিরণ্যকশিপুঃ হিরশ্ময় কোষ, হিরণ্য গর্ভ অর্থাৎ ব্রদ্মার রূপ পরিগ্রহ 
করে। তাহার উৎপত্তি হইতেছে ক্ষীরোদ সাগরে ভাসমান মহাবিষুর 

নাভিপন্স হইতে । গল্পচ্ছলে পুরাণ বলিতেছেন, অহংকার ও ক্রোধরপী 
দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ নাম ধারণ করিয়া! বিষ্ুর কর্ণমল হইতে উদ্ভুত 

হইয়। উনাকে হত্যা করিতে উদ্ভত হয় তখন বিষ উহাদের ছুই ভ্রাতাকে 
নিধ'করেন।আত্মার পরমাত্বা-অভিযান পথে এ কাহিনীটিই বা কি 
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রহস্থের সন্ধান দেয়, তাহার মর্ম কথ। উদঘাটনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রবন্ধের 

কলেবর বুদ্ধির আশংকার সে ইচ্ছাটিকে আপ;ততঃ সংহত করিতে হইল। 

অধ্যাত্রেষ্টা সধুমুখে শুনিয়াছি, জাত্ব।পরমাত্বার 'যাগের সময় 

দেহের প্রতিটি কোষ মনে হয় যেন আলোকোছ্ভ/সিত, হিরগ্নর এবং 
তেজোগর্ভ। সাধক এই সময় অন্ুত্তব করে যে তাহার ৩. *শক্তিটি 

নিহিত রহিয়াছে নাভিপন্মের অন্তরে । তত্ববিচারে এই ন|ভিপন্পটি 

তে্স্তন্ডের ন্তভুক্ত । ইহার জাগরণ সময়ে সাধক সেই পরম তেঞের 

সন্ধান পায় ; সে দেখে এই নাভি পল্মটি কোটি সুষের দীপ্ডিতে দীপ্যমান, 

এক অখণ্ড আলোক মালায় পরিশোভিত। ইহারই ত্র্ণাকরণ অংগে 

মাখিয়া সাধক অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয় বা আপনাক হারাইয়। সমাধির রাজ্যে 

ঢুবিয়া যায়; সর্বব অংগে বেন অসংখ্য মরকত মণি দীপ শলাকার আকুতি 

ইয়৷ চক্রাকারে ধুরিতে থাকে ; বিস্ম বিমুগ্ধ সাধক ভাবে, “এই কি 
টবে মণিপুর চক্র ? মরি! মরি! কী এআলো? কত আলো? 

কসের সহিত ইহার তুলনা দিই £ এে দেখি সেই সত্যন্রষ্টা মহা- 

[কুষের, খাধিপুরুষের, সাধুপুরুষের মহাবাক্যের সহিত মিলিয়। এক হইয়া 
য়, “বর্ণ প্রতিমাং, গলিতবর্ণাং”। 

সাধনজগতে প্রহলাদ ইহারই পরের রূপ! সাধক হিরণ্যকশিপুর 
নসক্ষেত্রে জন্ম লইয়াছে এই প্রহলাদ1 দীর্ঘ ছ্বাদশব্ধ যোগরূপে 

ধনা করার পর, পিতা পুত্রের দর্শন পাইল; দর্শন ঘটিল একান্তে 

বন মধ্যে আদিশক্তিরূপা চর কয়াধূ বা কমলার কল্যাণে। কিন্ত 

হাকে একেবারে নিঃশংসরিত ভাবে ক্রোড়ে তুলিতে সাহস হয় না 

ভার ; সে আকর্ষণ অনুভব করে, প্রবল ভাবেই করে, কিন্তু সবলে 
কড়িয়। ধরিতে পারে না; মিলন আর ঘটিয়া উঠে না। তথাপি. 



মিলনের আকাংখা লইয়৷ বা এই প্রহ্লাদের রূপটি পাইবার জন্য সাধক 
হিরণ্যকশিপুর কী আপ্রাণ চেষ্টা! কী অনানুষিক ঘত্ব! সে 
নির্যাতনের পর নির্ধাতন চাল'ইতেছে আপন মানস আভ্জেরই উপর, 
যাহাতে সে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে; কিন্তু নাতিপল্স ভেদ না 
হইলে.ত সন্তান ভূমিউ হইবে না, ব্ষস্থ অনাহত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে 
না, মাতার উদর হইতে সন্তান বাহিরে না জাস! টা মাতৃস্তনে 
অনাস্বাদিতপূর্বব গ্মীরধারা বহিবে কেন? তাই নাহিভেদ করিতে 
সাধককে 'নরহরি' রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। নখাঘাতে 
উদক্ব বিদীর্ণ করি সেই নরহরি-শক্তি হিরপুর কোন হইতে সাধককে 

মুক্তি দান করিল , ভালোকের রাজ্য হইতে আনন্দের রাজ্যে চলিল 
অভিযান ; ফলে, সাধক হরিনাম করিতে করিতে প্রত্যেক ন[রর মাঝে 
সেই হরিকে দেখিতে পাইয়া আপনি হরি হইরা প্রচ্লাদের ক ধরিয়৷ 
মহানন্দে হরিনাম গাহিতে লাগিল। 

অহংকাররূপী, অভিনান-সর্ববম্ব হিরণ্যকশিপু দানব হইতে পারে, 
কিন্তু সেই দানবের ওঁরসে অর্থ:ৎ সেই দানবই ওঁকর রসে আগ্ল,ত হইরা 
আনন্দ সাগরে ভাদিতে ভাগিতে কেমন করিরা প্রহলাদ হয় এবং সেই 
প্রহলাদই হরিনাম ধরিয়! কেমন করিরা আগুন্ধন্তস্ত সকছুকে হরি বলিয়া 
সম্মান দিতে দিতে স্তত্ত ভেদ করিয়া বা দস্ত ত্যাগ করিয়া 'নৃসিংহ” বা 
নরশ্রেষ্ঠ হইয়। দেবতা পুজ্য হইয়! উঠে, সেই রহস্যের সুর যদি নাটকের 
মধ্যে জমিয়৷ থাকে, তবেই দানব হিরণাকশিপু গৌরবাম্বিত হইবে, 
তাহার 'দানৰ গৌরর' নাম সার্থক হইব। সাহিত্যক্ষেত্রে তবেই এ 
দানব এক নবরূপ দান করিংবে ; গৌরাঙ্গদেবের বরলাভ করির! তাহার 
রবে বা! গর্বে সত্যকার গৌরব আসিরা পড়িবে। এ আশার বাণী যে 
কানে কানে. বলে, সেই রীগাপানির চরণকমলে কুস্ুমাঞ্জলি দ্যা মানসে 

| সাধু স্তোত্রমালা উদ্ধৃত করিতেই সাধ হয়, 

“ক্ষীর সায়রং ক্ষরতি কি স্থরং, 
ঝরতি কিং চরণনুপুরং”॥ 



দানব গৌরব 
প্রথম দৃশ্য 

দৃশ্ত সংকেত :--স্থান--মন্দর পর্বত । 

দশ্ের প্রথম প্রকাশে দেখা গেল, পর্বতের একটি 
সমতল প্রদেশ । আচ্ছাদনবিহীন একস্বানে অজিন 

আসনে বসিক্সা ধানমগ্র হিরণাকশিপু। মম্তকে দীর্ঘ 
'্টাঁজাল, শ্মঞ্রপুরিত বদন । | 

কিছু নিপ্নে গৈরিকবলন পরিহিত এক সাধু বলিয়া 

"মাপন মনে গান গাহিতেছেন 1 গাহিতে গাহিতে মাঝে 

মাঝে পাদচারণা করিতেছেন, আবার বসিতেছেন, কখনও ব! 

হাসিভেছেন। সহসা কি ধেন মনে করিয়া গীতমুখেই 

বাহিরে চলিম্বী গেলেন | 

এই পরিবেশের মধো দৃশ্তের বতারণ! | 
ক সাধুর গীত 

চিন্তয় মম মুগ্ধ মানস চিন্ময় প্রাণারাম। 
নিত্য সত্য শাশখত শিব সৃত্যুপ্রয় নাম ॥ 
আলোকে আধারে অসীমে সসীমে ব্যোমপথে 

| উঠে তান। 

শুদ্ধচিস্ত অপাপবিদ্ধ শুনে সেই মহাগান |। 

শত শশধর জিনিয়া কাণ্তি পরম শান্তিধাম। 

ছেরিতে তাহারে হৃদিমন্দিরে ভকত মনক্কাম | 
অরূপ সরূপ সণ নিশুণ মরি কি রসের ভার । 
অপগত ভয় বন্ধন ক্ষয় য় জয় জয় তীয় | . 
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( গাহিতে গাহিতে সাধু বাহিরে যাইবার কিছুপরে 
হিরণযকশিপু চক্ষু মেপিলেন ও চারিদিকে চাহির! কিছু 
না দেখিতে পাইম্ব' ঈষৎ ব্যঙ্ষোক্তিভাবে বলিলেন ) 

হিরণা £--জন্ন জয় জর তার” [ 

মুর্খজীব, জানেনাকে1 কারে দেস্ক জয়, 

কারে বলে জন্ম! 

শুধু সংস্কার, অভ্যাসের চক্রতলে কঠিন পেবণ» 

অন্ধকার বাড়ান কেবল। 

( শূন্যপ্রেক্ষণে কিন্ৎ্'ণ চাঁহিরা রহিলেন ) 

কে এ উদাসী? 

নিত্য আসি 

সঙ্গীতধারায় মোরে ধাঁনের জগৎ হতে 

এমন টানিয়! আনে ? 

যেই হোক্, 
প্রাণমস্ম কোষে করে বিচরণ ইহাতে সংশর নাই । 

স্ট্িমাঝে এমন কতই আছে অজ্ঞাত সাধক 
কে করে নির্ণর ! 

(ধীরে ধীরে আসন হইতে উঠিয়া হত্তপদ প্রসারিত 
ও সংকোচিত কর্রিষ্না দেহের জড়তা দুর করিতে করিতে 

বলিলেন ) . 
বড় ক্গিপ্ধ বড় পুত, 

বড় শাস্তিময় এই মন্দর পর্বত । 

. তপে নিমগন, . 
... সমাধি বিলীন আছি কতদিন, 
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নাহিক বিকার কোন, 

কিবা দেহে অথব: অন্তরে 1 
€ লাধুমুখে পুর্বে তির ধুরা না গেল। 

'হিরপাকশিপু বোধ হয় কতবটা1 কৌতুহলভরেই তাঁহার 

আগমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গীত কণ্ে 

প্রবেশ করিলেন সাধু । 

কশিপুর সহিত দৃষ্টির বিনিময়ে আপনা হইতেই 

গান থামিস়্া গেল। কশিপুই প্রথমে বাক্যের অবতারণা 

করিলেন, কিছুট1 অবতরণ করিয়] ) 

মুক্তিপথকামী, 

ফে আপনি পুরুষ প্রধান 

নিভা শুনি গান, বিমোহিত প্রাণ ; 

বাধা যর্দি না থাকে ধীমান, 

পরিচয়-_ 

€ নাধু ক্ষিপ্র বিনয়ের সহিত 'াহ্খর কথায় বাঁধ 

দিয়া বলিলেন, প্রায় বুক্তহস্ত ) 

সাধু ২--উদ্দাসীর পরিচয় কিব1! 
ফিরি বনে বনে, গহুন কাননে, 

যন্ত্র বিভুগানে, এই মোর ক্ষুদ্র পরিচয় । 

ভালো! লাগে নির্জন এ স্থান, 

আপি ধাইঃ গাই তীরি গানও 

শক্তির ভিখারী আমি । 

কিন্তু কে তুমি মহান 
দীর্ঘদিন হেরিতেছি, ৮ এ 
রত তপপ্তার নির্জন এ গিরিশৃঙ্গ পরে? । 



৪ দানব গৌরব 

রাজচক্রবন্তী চিহ্ন ললাটে তে'যার, 
ভুজ সুবিশাল, প্রশস্ত উরস, 

ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির প্রায় 
কোন্ দেবে কর আরাধন ? 

হিরণা ১ হিরণ্যকশিপু আমি দৈতাকুল্রপতি ; 

পুজি পদ্মবোনি দেব প্রজাপতি । 

(এই কথা শুনিয়। উদাসীন পরম শ্রদ্ধাভরে ভ্বই 

হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন । কশিপুর প্রতি-নমস্কারে 

উভয়ের হৃদয়মধ্যে অলক্ষো যেন একটি 'আস্তরিকতার সুর 

বাজিয়া উঠিল, উভক়্ মুখেই তাঁহার অন্ভূতিজনিত এক 

দিবাছ্যতি উত্তাঁসিত হইয়! উঠিল, ফলে এখন হইতে 

উভয্বের কথার স্থরে একটি সহজ সাবলীল ভাব 
পরিলক্ষিত হইল ) 

সাধু £ বহুভাগায ছিল; 
পাইলাম ভাগাধর তোমার দর্শন । 
আজি স্প্রভাত মোর। 

হিরণ্য ২--( অত্তি শিষ্টভাবে ) 

প্রভাতের ওই এক গুণ, 

হকুমার, সথরসিক 

| সে চিরস্থন্দর ! 

সাধু :- জানিতে কি পারি মহাত্মন্ 

গৌরবের উচ্চচুড়ে করি আরোহণ, 
কী বাসনা লয়ে 

কঠোর এ তপপ্যায় যাপিতেছ কাল ? 



দাঁনব গৌরব 

রছিরণ। ১-বিষু্সন্দর্শন, জীবনের উদ্দেপ্ত আমার । 

নহে মুক্তিপথে, ভক্তিগানে নক্ত । 

দেহধারী গোলকবিহারী, 
এ বদি সম্পব হয়; 

হেরিব নয়নে ; 

শক্তির পরীক্ষা আমি দিব তার ননে, 

সাধনার মুলমন্ত্র মোর 1 

সাধুঃ বড়ই ছুর্গঘ পথ, বড় অপরল ! 
হিরণা জানি আমি দেব 

কিন্তু পুর্বকথথা কিছু গুনাবো তোম!রে 

বদি ইচ্ছা! কর। 

সাধু ন্ল হে বাজন্। 

নানাভাবে গুজে সর্ধজন, 

নিতা লিরগ্রন, বিভু সনাতন $ 

অপুর্ব এ বিধির সথজন ! 

স্ষ্টির প্রভাত হতে 

স্ষ্টজীব শুষ্টারে ধরিতে চাস 

কত ল। প্রকারে । 

অনু চীন্প পূর্ণসনে মিলিতে সদাই ; 
. জীলার ন। হস অবদান | 

যুগে যুগে, কল্পে কঙ্গে 

একই কথা,» একই গাঁথা, শুধু ভিম্রূপে। 

বল শক্তিধর» রর | 

কেখন্ভাবে অবুকুল, তোমার প্রাণ ? 

কী বিচিত্র লীলার বিকাশ 



দানব গৌরব 

তোমা হ'তে হইবে প্রকাশ 

জানিবারে জাগে অভিলাষ । 

হিরণা £হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা মোর, 
শভুসম বলী, অজেয় সমরে” 

ক্ষুদ্রজীব বরাহের করে' ত্যজিল পরাণ,-- 

বলে কিনা, খিষ্ুই কারণ তার! 

সেই নাকি দেহ ধরি-_ 

না_ নানা বিশ্বীস করিতে নারি । 

আমি যে বিষুণরে জানি, তিনি নাঁরাঁরণ, 
নিম, নিক্ষ্িয়” সদা প্রেমমক্স ! 

তাঁর পরে হিংসার আরোপ £ 
এ বিশ্বাস করিব বিলোপ । 

জীবনের সুখছঃখ যত, 
মানবের নিজের রচনা, বিকৃত কল্পনা তার । 

তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ুদ্র হখের বেদন?, 

সুখের আবেশ ক্ষণিকের, 

বিচলিত করিবে তাহারে ? 

এ বিশ্বাস ভীরুতা কেবল, 

পুরুষার্থ হীন । 
সাধু ১ ধর্মের রক্ষণ আর লীলার বিকাশ, 

শাস্ত্র কর, 

এই ছুটি কা'রণেরে করিরা আশ্রয়, 

... শীরারণ যুগে যুগে হন অবতার 
ছিব সেই, পুরীতন পরিচিত কথ।, 

শাহের উদ্গার শুধু | 



দান্ধঘ গৌরব 

অলীক কল্পনা | 

যুক্তি নাই, সত্তা নাই ভাছে। 

আমি চাই নগ্রমৃতি সত্যেরে হেরিতে : 
সর্ব মনপ্রাণে অন্গভব করিতে তাহারে । 

মাধু ২ সভা অনুভূতি, একমাত্র বিশ্বান-সাপেক্ষ, 
এই কথা পার সর্বজন । 

ধরণ £- দর্বজনে করি নমস্কার । 

ভিন্তরভাবে সাধনা আমার? 
নঙ্তাল হিরণাকশিপু আমি, 

তপগ্তার অজেক়ত্ব করেছি অজ্জল ; 

অমরত্ব অভিলাষে পুনঃ করি ভপ, 

সেই আমি, অজেপ্প অঙ্গর, 

বদি পরাজিত, কিন্বা হুই মৃভ, 

ভবে সেই দুর্ব্বলমুহর্তে” জয় দিব তার; 

শাস্রবাক্য অন্দরে 'অক্ষরে মানিৰ তথন, 

তার পুর্বে এ তব ভ্রান্ত সর্বজনে 

নবধর্মে করিঘ দীক্ষিত, | 

মূলমন্ত্র তার শক্তির সাধন] । 
মানব লভিবে শক্তি আপনার বে, 

বিধাতা হইবে বাদী ? 

হেন যুক্কি উন্মাদ প্রলাপ । 

সাধু 85 বুৰ্বিতে ন! পারি, 

বী বিচিত্র অভিনব উদ্দেশ্য সাবিতে১ 

কী অনিন্তয লোকশিক্ষা তরে, 

হেন দু পণ, | 



৮ দানব পৌরব 

হেন বুদ্ধি তোমাপরে' দিলেন বিধাঁত। ? 

ক্ষুত্র আমি, কী বুঝব তীহণর কৌশগ ? 

হিরণা £2-_কি আশ্র্বা ধীমান ? 

কখনও কি হয় না সন্দেহ? 

পাঁধু ২ ছিল ! আর নাই । 

শাস্তিহেতু ফিরিয়াছি সমগ্র ভূবন, 

উদ্ভ্রাস্ত, অধীর ; 

জানিস্াছি স্থির, 

ধরা চলে একমাত্র তাহার বিধানে । 

মানবের কোন শক্তি নাই রোধিবে তাহারে | 

হিরণ্য ১টি তবে উদেন্থয বিকিন ? 

সাধুহ-তর্কে নাহি হবে সমাধান । 

বিপ্বির ইচ্ছায়» 

আসিক্সাছি যে যাহার স্বকার্ধা সাধিতে। 

কাধ্য অন্তে-ধুধূু করে মরু! 

যতদুর দৃষ্টি চলে, 
শুধু অন্ধকার, ঘন তমোরাশি। 

স্টানিবে রাঁজন্ ? 

উদাসীন চিরদিন ছিল না এমন ; 

ছিল ঘর, ছিল পরিজন, 

দাঁপদাসী, পুভ্রকন্তা, রাজ্যাধন 

কিছুরই ত' অভাব ছিল নাঁ? 
তবে ?--তবে £ 

_ পের্স্কতিভারে সাধু কাপিতে লাগিলেন । কশিপু 
বিশ্মিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন ) 



গৌরব ৯ 

ভিরণা অধীর কি হেতু দেব? 

সাধু ২ নানা! অধীর কি হেতু? 

অধীর-_ 

( ক্ষণমধো আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিনা লইলেন ও 

পরে শুফহাত্ত সহকারে কহিলেন ) 

কালের কুটিল ঘায়ে খেলাঘর পড়িল ভাগঙ্গির। ; 

ভারে ভারে বেদনার রাশি বরযার ধারামত; 

অভিষেক করিল আমারে । 

অভিশাপ দিমু বিধাতারে ; 

ক্রুর হাসি হাসিল নিষ্মতিৎ 

তীন্ক: অস্ত্র বিধাতার করে। 

বল ত রাজন্ ! 

কার পরে' করি অভিমান £ 

( উভফ্নেই নীরব ) 

পারিল ন1? 

_ একমাত্র উত্তর ইহার নীরবতা, 
এঁ শৃন্ত নীরবত]। 

চলিলাম তবে; 

কর তুমি আপন সীধন!। 

ইচ্ছা যদি করেন শ্রীহরি দেখ হবে পুন । 
কোথায়! কখন ! জানেন সে জন। 

(প্রস্থান, হিরণ্যক শিপু কি়ৎক্ষণ তাহার গমন পথের 

দিকে তাঁকা ইয়া রছিলেন, ক্ষণেক পাঁদচারণ! করিলেন, পরে 

কছিলেন) 
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দ্কিবণা £---অদ্ভুত প্রকৃতি ! 
মহাজ্ঞানী নীরব সাধক.স্মৃতিভাবে আচ্ছন্প পীভিহ। 

বেদন। প্রভারে চূর্ণ হয়ে গেছে অস্থিত্ব আপন, 

দীন ভাবে ঈশ্বরের লয়েছে শরণ। 

যুক্তি নাই, প্রাথ নাই, সতা নাই তাহে। 

আমি চাই বেদনার উৎসের সঞ্ধান, 
কোথ। হতে উদ্ভব তাহাব, কো থাক্স বিলক় । 

(কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হটয়। ঈ।ড়াইয়| রহিলেন) 
এক মনে, এক লক্ষ্যে এতকাল করিনু সাধনা, 

আশীষ ন। পাইনু ধাতার। 

পুনঃ বসি তপে, 

সন্ধান না! পাই এই দেহ দিব বিসর্জন । 

(আ!সনে বসিলপেন, আচমন করিলেন, ধানের খাজ্জো 

ডুবিক্না গেলেন । অস্তরীন্ষে' বড মধুর এক বাস্ত ক্ষীণ শ্সাখ 
বাজিয়া চলিল। আকাশ পথে ক্ষুদ্র মুদ্র ভোোতিঃকণ। দৃ 

হইতে লাগিল । সহপ! এক তীব্র জোতিঃবেখা |! এ 

জ্যোতি যেন অগ্রসর হইতে হইতে কশিপুর ললাটদেশে 

প্রবেশ ফরিল। তীহাব সমগ্র মূর্তিটি জ্যাতিমর্প হইয়1 

গেল। তাহাকে দেখিক্সী মনে হয় যেন হিমগিপ্লিচুডে 

ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি, শরীর তীহার স্থির, বদন প্রশীস্ত, চক্ষু অধ? 
নির্মীলিত ॥ তিনি কথা কহিতে লাগিলেন ; যেন সম্ুখে 
কেহ ফ্রীড়াইক্া! আছে ও তিনি তাহার সহিত উত্তর গ্রাতুন্তর 

করিতেছেন 1) 

হিরপ্য ধীরে ! ধীক়ে ! 
উন্মাদ করোনা নোরে 



দানব গৌরব ১১ 

অন্ধকার, অন্ধকার... 

ভার মাঝে তীব্র জ্যোতি: শিখা, 

_ নক্লন ঝলসি যায় ।,-. 

ভাসমা'ন,_ভাসমান আমি 1 
কোথা যাই ? কোনদিকে ? 

খুঁক্তিয়! না পাই কোন দিশা, 
দিশা, _দি-*"-*" 

€ বাকা মিলাইয়া! গেল। স্তব্ধ হইয্সা রহিলেন। 

ক্ষণপরে অতি মৃছ্কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন ) 

কি চাহিব আর ? 

জানে। না কি তুমি ?--"(নীরব) 

কী কহিলে ? অসম্ভব অমরত্ব দান £ 

স্থষ্টি বাবে রসাতলে ?-*" (নীরব) 

বেশ! তবে এই বর দাও, 

মানব, দানব, দেব» রাক্ষস, পিশাচ, 

_ স্থ্ট যত পণ্ড পক্ষী কীট, 
কারে হত্তে মরিব না আমি । 

জলে, স্থলে, অনলে অনিলে, 

বোম মাঝে ম্বত্ু নাহি হবে। 

অস্ত্রের অভেগ্ত কর শরীর আমার ।--.( নীরব) 

এত দয়]? এত দয়! সেবকের প্রতি ? 

যেয়োন! চলিয়া প্রভূত. 
যেকোন! চলি শুধু তথাস্ত বলির ।. রীতি, 

যাও তবে। 
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তবে বিদায়ের কালে-__ 

নিকে যাও প্রণতি দাসের । 

(এই সমস্ত কথাগুলির মধো দেহের কোনরূপ গতি ব1 

ক্রিয়া নাই; ধীর, স্থির, অকস্পিত অগ। জ্যোতি ক্রমে 

অন্তহিত হইল। কশিপু ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন, 
আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই মুচ্ছিত হইয়া? 
পড়িক্সা গেলেন । পদ্দা আনিয় রঙ্গমঞ্চ ঢাকিয! দিল |) 



ছিতীয় দৃশ্য 

দুষ্ত সংকেত ২ হিরণাকশিপুর রাজধানীতে প্রাসাদ সংলগ্র 
উদ্ভান বাটিকা। 

তাহারই এক প্রীস্ত দেশে এক বেদীমূলে বসিয়া কথা! 
কহিতেছিলেন দিতি ও কক্নাধূ। দিতির অংগে সন্নাদিনির 

বেশ। কক্সাধু দিতির পদপ্রান্তে বসিক়্াছিলেন-_তীহার 
মুখে এক গভীর আকুতির ভাব । 

করাধু £-_ মাগো ! 

এমন নিষ্ঠুর তুমি ! 

শুনিবে ন কোন কথা ? 

কোন্ অপরাধে অপরাধী তনয়! তোমার 
বল ত' জননি ? 

এতদিন পরে দেখা যদি দিলে, 

কেন মাগো কাদাও এমন ? 

চির অভাগিনি, চির কাঙ্গালিনি আমি । 

হুঃখ মোর কেহ বুঝিবে না ? 

দিতি £_বখদে! তুমি জ্ঞানমন্বী । 
দানবের আলো! তুমি, লক্ষ্মী স্বরূপিনি । 
তোমারে কাতর হেরে ব্যথা বাজে হদে। 

কর়াধু :--আমারে! যে বড় ব্যথা মাত ! 

শভ়ৃসম স্বামী মোর ডগতে অতুল, 

তুমি মাতা যুতিমতী ভগবতী সম1; 
পুর গর্বে গরবিনি আঁমি 7 . 

কিসের অভাব মোর ? 
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গবু হের জননী আমর, 
ভাগ্যহীন! কেবা আম পম ? 

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ”-কত দিন, কত মা, 

মনে হয় কত যুগ মাতা, দেখি নাই তারে? 
সেবি নাই চরণ কমল। 

নাহি জানি ব্রতভঙ্গ হবে কত দিনে? 

প্রভু মোর কতরদিনে--- 

(বলিতে বলিতে কাদিক্বা ফেলিলেন_-অশ্র ভারে বাকা 

বন্ধ হইস্স| গেল, দিতির পদতলে মস্তক লুটাইর1] পড়িল, 

দিতি পরম জ্েহ ভরে তাহার মন্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইত্ডে 

বলিলেন)। 

দিতি £-- ওরে! 

ব্যাকুলত] দিয়ে পারিবি কি রোৌধিতে অনৃষ্টে 
বিধিলিপি অশ্রু জলে ধৌত হবে কভু ? 
মুছে ফেল.নয়নের জল । 

আমি সন্গ্যাসিনি, সংসার ত্যজেছি ? 

জগতের সহৃখহঃখ মোরে, 

স্পর্শ নাহি করে, 

কিন্তু অশ্রজলে তোর 
গুরু ভারে হদয় কাদির] উঠে । 

€কক্াধু এই খ্ষেহস্পর্শে ও সান্তনার স্থরে ফে(পাইতে 

লাগিক্নে ) | 
রে ফেদোন? ফেদোনা1 মাগে। 

কিবা ছা ॥ 
কোন্ পাপে ছেন দশা মোর ? 
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জ্ঞানের উন্মেষ সঙ্গে 

হেন অপরাধ কোন কভুত” করিনি মাতা - 

যার ফলে হেন শাস্তি আমীরে লিখন | 

দিতি £--পাগলিনি ! 

নাহি হোস্ উতলণ জননি । 

শভ্তি কারে বল? 

বিধাতার অলংঘ্য নিয়ম, অতি সুক্ষ বিচার তাহার 

মানবের বোধের অতীত । 

কিন্তু জেন স্থির 

বিধি তার চির সত্যমন্ত, 'অভ্রাস্তঃ নিশ্চিত । 

কমণন্োতে ভাসমান জীব, 

একদণ্ড কমছাড়া নহে । 

কোন্ কমে কোন্ ফল লভে, 

সাধা নাই করিতে নির্ণন্স ৷ 
কবে কোন্ জনমের কোন কম-্চলে 

ফুটিয়!ছ তুমি, ফুটিয়াছি আমি, 
ক্ষুদ্র, আত ক্ষুদ্র বুদবুদের প্রায়, 

সে প্রশ্নের কভু নাহি হবে সমাধান। 

জন্ম শুধু খণ্তিবারে কমের প্রবাহ । 
এই তোর কাতব্তা,. ব্যাকুল ব্রন্দন 

এও" এক কমের হুচন1! | 

কম্াধু :_-(পরম আশ্বস্তভরে) |] 

তুমি থাক থাক মোর পাশে, 

পায়ে ধরি করি অনুরোধ । 
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আপনারে শাস্ত করিবারে । 

কেহ নাই, কেহ নাই মোর গুনাইতে শাস্তির বচন ॥ 

মধুযাখণ বাণী তব বড় শাস্তি দিতেছে আমারে । 

তুমি থাঁকঃ যেও না মা সম্ভতানে ঠেলিক়? । 

দিতি £--কোথা যাব জননি আমার ? 

তপ জপ সাধন! আমার, তোতা যে অফার নল । 

দুরে থাকি, সেও শুধু তোদেরি লাগিয়া, 
একদগও ন্যচিস্তা নাই» 

শুধু করি তোদেরি মা মঙ্গল কামনা ! 

অমি যে মা! নিজহত্তে 

নিজ পাপে রচিক়্াছি অদৃষ্ঠ তোদের | 
(কক়াধূ ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিঙ্কা বিশ্মিত কণ্ঠে 

কহিলেন 7) 

কক্সাধু একি বল মাতা ? 

দিতিং_বলিবারে যাই বদি, কঠরোধ হস | 

শ্ররিতে সে কথা আমি, 
না-নাস্না 

বড় লজ্জ1! বণ! হয় আপনার পরে । 

কক্সাধু (অস্থির হইয়া ) 

মাগো! উন্মাদ কি করিবি অমারে ? 
দিতি টি মাতা ॥ 
...- আমীর সে পাপের কাহিনী; গোপন বারতা 

 ধলি তোরে আজ।. 
_ জিতুষনে কেহ নাহি জানে, আানিবে ন]কেহ। 
কিদ্ধ মাভা, পারিবি.কি ক্ষমিতে আমারে ?. 
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সপাপীয়সি নিল্পজ্জা জননী তোর, 
পাপে তার দানব সংসান্থ বাবে ছারখার । 

 অন্তীপে জলে যান হিয়া, 
সে ছ্গালায় শাস্তির প্রলেপ দিতে 

সংসার তেক্পাগি আমি করিয়াছি তপশ্1 সম্বল 3 

যদি, যদি কোনমতে, এককণ। কৃপাঁভিক্ষা। পাই । 

উঃ! নিদারুণ অভিশাপ 4! 

সে কি বার্থহবে? 

ক্ল্পীধু ১ (বিহবলভাবে) 

অভিশাপ? অভিশীপ ! 
কাপে সর্ব কায, ঘুরিছে মস্তক । 
মাঞ্গো! জ্ঞান বুঝি রছেন1 আমার 1 

দিতি ১-২-ভম় কি মা জননি আমার ? 
ভাক্ নারান্ণে, নিশিদিন শ্বপ্র জীগরণ্ে। 

ঝড়বঝঞ্চা কেটে যাবে কৃপান্স তাহার । 

তিনি থে মা! বিপদ ভঞ্জন, 

ভাক্, ভীক্ সেই জনৈ। 

ক্ষত্মাধু জানো না মা অদৃষ্টের পরিহাস কথ] 
কী দাঁরুখ অভিমান হৃদয়ে লইক্ব1, 

সন্তান তোমার গির়াছেন তপদ্যার লাগি] বা 

বারে তুমি কহ নারানণ, 

বন্দ তারি সনে) 

তারই লনে শক্তির পরীক্ষা দিতে,*+" 
জান ন! জননি তুষি । | 

দিতি ১_-লব জানি মাতা) সে যে দন্তান আমার ) 
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তাইত' রে বারে বারে বলি, 

অন্তরের সর্ব শক্তি দিয়ে-_ডাক্ সেই জনে । 
দেখি, তোর পুণাবলে বদি বিধি হন্ অনুকূল £ 
উঃ! সেই সন্ধা গাঢ়তম", 
সেই লজ্জা, সেই অভিশাখ, 
গাড় হতে গাড়তর হয়ে আসে 

জীবনে আমার, জীবনে তোমার । 

কক্াধু :- জননি গে! থাক্ সে কণহিনী ৃ 

দিতি £2 না"না-না! বলিতে হহবে মোরে । 

প্রায়শ্চিত্ত বড় প্রয়োজন ! 

নিজমুখে উচ্চারিতে'*- 
(শক্তি সঞ্চরের জন্তই যেন ক্ষণেক শ্ুন্ধ রহিয়্া পরে 

বলিলেন, কণ্ঠ প্রায় স্বাভাবিক, যদিও অস্তরে পুর্ণমাত্রায় 
চাঞ্চলোর ভাব) 

শোন্ পুণ্যবতী ! 
দক্ষের ছুহিতা আমি । 

অন্বোদশ সহোদর। মোরা, 

অপ্পিলীম বরমাল্য মহর্ষি কশ্তাপে, 

নররূপে নারাক্সণ তিনি । 

করাধু __-সে কথা ম! ভূবন বিদিত। 

দিতি £-_-সত্যই ভুবনে বিদিত তাহ! ; 
কিন্তু অবিদ্দিত যাঁহু। ? 

(ন্তন্ধ ভাবে নি গেল), 
.. একদিন” 
আধার নাথিভেছিল ধরাবক্ষ পরে,_ 
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পাখীর ফিরিতেছিল কুলার মাঝারে । 

সস্মিভোত্র শালেঃ 

স্তব্ধ -প্রক্কৃতির সেই সন্ধিক্ষণে 
মহর্ষি ছিলেন মগ্ন ধাঁনের আনন্দে । 

পাপীয়সি নিলল্জা কামিনী আমি, 

বিবশা; বিহ্বল 

ঘাচিলাম প্বামিসঙ্গ লংঘিয়! নিয়ম $ 

কলে তার, 
জান! মাত! ফলে তার 

€কাপিতে লাগিলেন) 
কঝাধু :-_ আজ থাক জননী আমার । 

প্রিশ্রাস্ত তুমি । 

তন্ক কোন জদণেো 

দিতি :- _নাশনা-খইক্ষণে-এইক্ষণে। 
নহে হাক্াবে। সাহস, হারাবো” 
আমারে ক্ষসিও মাত ; 
বারংবার অনুরোধে, পতিধর্ম রক্ষা] হেতু 
জান্যাক্স আহ্বানে মোর খমিবর দিলেন উদ্দুর । 
ওরে £ স্বণা কর্? ঘ্বণ। কর্ মে!রে। 

(কপালে করাঘাত রুরিক়্] কাঁপিতে লাঙ্মিলেন) 

কন্মাধু মাগো ! শান্ত হও তুমি ( 
কফিব। রাল্স টালিক! অতীতে ? 

দিতি :--(উতেক্সিত ভাবে) 

নহে সে মতীত। | 
তাক্সি ফলে বর্তমান কহিছে কাহিনী । 
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নিয়মের বাভিচারে 

অন্তর মথিম্থা তাঁর হলাহুল সম' 

উঠ্ভিল যে অভিশাপ কথা, 

দেই কথা শোনাবে! তোমারে । 

শীস্ত স্বরে খবিশ্রেষ্ঠ কহিলেন মোরে” 

“মুড়ে! বড় ছুঃথ অভদ্র স্বরূপ ছুই 

অধম সন্তান তব জন্মিবে উদরে | 

দেবদ্ধেষী, অত্যাচারী, সংশরা তমা. ক্রুর, 
বংশের কালিমা ছুটি পুত্ররূপে লভিৰে আকার । 

বলদৃপগ্ত অভিমানী; 

মৃতারে টানিয়ণ লবে নিজ নিজ পাপে ।” 

কযাধূ ২ মা! মা! 

(উচ্চরোলে কািয়।! উঠিলেন) 
দিতি :- আরে! আছে। | 

শুনাবো তোমারে মাতা আনন্দ বারতা । 

শুনিক্বাছ অভিশাপ কথা; এইবার আনন্দ সংবাদ ॥ 

অন1গত সন্তানের বাৎসল্যে পুরিতা, 
ধষির চরণ ধরি লভেছি যে আশীষ বচন, 

সেই কথা, ্ 
হনে পড়ে, ব্যথার মাঝারে মোর আনন্দ উৎসব । 

বর দিল1 খষি, 0. 
পৌঁজ মোর ভক্তির বীধনে বীধিবে মাধবে। 

তারি পৃণাবলে, অভাগা তনয় মম, 
_. 'অস্তিমে বিষ্কুর নামে তাতিয1 পরাণ 
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'দদনার মব্ুভূমে বারিবিন্দু সম 

শ্রইটুকু ধরে আছি বক্ষের মাঝারে 
সম্মতি স্ংগোপনে, অতি সঘভনে । 

ঝয্াধু ১- (পিশ্বিত কে) 
খষির বচন গ্রত্তিধ্ণে সত্য গে? জননি ! 
দেখনি প্রচ্লাদে তুমি; 
স্বরগ হইতে নামিস্সা এসেছে এক অযুতের খনি 

ভারে তুমি দেখনি জননি । 

'দিন্তি (অতি ভ্রস্তভাবে) নাঁনা-দেখিঘ না আমি । 

ওরে! অঞ্চলের নিধি তোর, 

অঞ্চলে ঢাকিয়] রাখ, ; 
আমার দৃষ্টির পথে কভু নাহি আসে, 

ঘাবে সে শুকাক্ে; 

প্রফুল্ল প্রক্ছন অকালে ঝরিয়? বাবে। 

আমি যাই, বাই আমি 1 

ভীক, নারায়ণ , 
প্রাণভরে শুধু তাক সেই জনে! 
সেই পীরে, একমান্র সেক্ট পারে, 

ঘদি ইচ্ছ। করে ; 

আমি বাঁই_ঘাই আমি $ 
(উদত্রান্ত ভাবে প্রস্থীন । কক্সীধ্ বহুক্ষণ গুভ্ডিতের মঞ্চ 

ঈাড়াউন্ন রছিলেন, শরে মুক্তকরে কহিলেন 1) 
করাধু :--নারাক্ণ! শ্রীমধুনুদন ! 

সনাঁদের রক্ষা কর প্রভু! 
ফিরাইক়! দাও দেব স্বামীরে আমার । 
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(দূরে গান শোনা গেল । প্রহলাদের ক) 

আসিছে প্রহলাদ ! 

আহা! হ11 মধুমাখ। সুরে গাছে মধুগান ৪ 

প্রহলাদে হেরিয়! চোখে, 

শুনি তার মধুমাখ! কথা, 
চিত্ত তার শান্ত হবে নাকি ? . 

নারায়ণ! নারায়ণ ! কি বঝিব তোমা? 

অন্তরের কোন্ কথা নাহি জান তুমি? 
(৮ প্রহলাদের প্রবেশ) 

হরি গান গেয়ে যাই প্রাণ ভরে। 

নামের সেরা নাম পেয়েছি বোল হরি বোল কোল ধরে। 

এমন মধুর নাম, গাইতে অবিরাম 

নিতুই নব রসের ধারা বইছে আমার অন্তরে 

ক বোল হরিবোল বোল ধরে ।। 
(গীতান্তে কষ্াথু প্রহলাদকে বুকে চাশিক্পা ধরিরা 

বলিলেন) 

কয়াধ ১ প্রহলাদ ! বাছারে আমার! 

কে শিখালো হরিনাম তোরে ? 

ছর্শড় সঙ্গিগণে, আসি এ নিঞ্জনে 

কর্সিনা্ গানে মত্ত আত্মহার! কেন? 

তুই রাজার কুমার, দানবের আনন্দপুতলী শিশু 
কে দ্িলরে মধুক্ঠে তোর মধুর এ হরিনামধ্বনি ? 

্রহলাদ £ মাঝ ৃ 
 হক্ষিনায বিন। ভিলমান দির, হতে নারি । 
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'ক্দাবশে শুনি হরিনাম, 

ল্ত়াগরণে শুনি হরিনাম, | 

সুষ্তি মাঝে শুনি হরিনাম, 
দিবানিশি তাই আমি গাই সেই নাম এ 

খেল! মোর ভালে! নাহি লাগেঃ 

হরি সাথী মোর, হবি বন্ধু মোর, 

হরি মোর প্রাণের দোসর । 

*্পোন্ মা, কেমন শিখেছি গান ! 

€ গীত) 
ওগে!। আমার প্রাণের হরি 1 

দাওনা তোমার চরণ তরী 1 

দিবানিশি তোমায় ডাকি, 

তোমারে হৃদয়ে রাখি, 
যে দিকে ফিরাই আখি 

তোমারি মূরতি হেরি । 

কন্বাধু ২--শিশ্ুভ্দে একি ভাবাবেশ ? 
রোমাঞ্চিত হর কলেবর 1 

অনে পড়ে আজি লেই দেবর বন 

'হ্থাভক্ত জন্ম নেছে উদরে তোমার 

প্র্ছলঙ্গ 2--মাগো ! টিস্তাকুল কেন ? 

সব চিন্তা দুঝে বাক 

তিলে মা! মোর চিন্তাম্ি 1. 

“আক মাপ, গাই সেই শুহরির নাষ, 
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সব চিন্তা দূরে যাবে, পাব শাস্তিধাম | 

কাদিস্ কেন মা? 

সব হুংখ সব আলা জানাবো তাহারে , 

সে ষে মোর কত কথ। শোনে, 

কত সে আদর করে মোরে ।: 

আমি কাঁদি, সে কাঁদে মোর সনে, 

আমি গাই, সে গান মোর সনে 

আমি হাসি, মাগো! সে হাসে মোর সনে? 

তুই কেন কাদিস্ জনলি 
কক্সাধু _ প্রহলাদ ! বাপ! 

হলো বহুদিন, 

পিতা তব তপম্তার লাগি গেছেন মন্দরে ; 

সংবাদ না পাইক্স1 তাহার-_ 
প্রচছলাদ £--ঠিক তম! 

কতবার জিজ্ঞাসা করেছি তারে, 

দেয় না উত্তর, ্ 

ভুলাইয়া পাখে মোরে কথার কৌশলে : 
হাসে শুধ, মহ মহ দেয় না উত্তর । 
আজ তারে শুধাবেো জননী ;: 

ন। দেস্কু উত্তর যদি, 

কথ! নাহি কব তার সনে; 

সে জানে, বলে নাক” মোরে । 

কয়াধূ :--স্বগত) শিশুকে একি কথ শুনি ? 
সখ! মম সাথে সাথে ফেরেন ভীহসসি ? 

-স্তা কি ঘটন! ? 
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কিম্বা হবে ভূতগ্রস্ত হয়েছে বালক ? 
(প্রচ্ছাদ দূরে যেন কি লক্ষ্য করিস ঝলি.লন) 

প্রেলাদ দাড়া মা এখানে, এখনি আসিব ফিরে । 
পে বু সপ 

এঁ দেখ, কুঞ্জবনে এসেছেন হরি, 

ডাকেন ইঙ্গিত মোরে। 

ভূলিব না কথা, 

নিশ্চয় শুধাবে! আক্তি পিতার বারতা | 

বদি (সে ভুলাতে চায়, কভু না ভূলিব; 

আজ আর তার ছলে ভূলিব না মাতা । 

(নিতে লি গতিতে গাহিতি ওস্থান) 

(গীত ) 

আজ ভাবো তোমার লুকোচুরি 
খেলবে নূতন খেলা হরি । 
আমি নইতো। তেমন ছেলে, 

ভুল্্বো তোমার কথার ছলে, 
মা আমার যে নয়ন জলে 

ছি'ড়ে দেছে প্রাণের ভুরি । 

করাধূ ₹_-অদ্ভুত ঘটন1 ! 

শিশুবাক্য শুনি শিহরে পরাণ । 

দৈতাপুরে কেহ নাহি লর হরিনাম, 

তবে এ. অপুর্ব কথা 

কোথ। হতে শিথিল বালক ? 
বলে, হরি আসি দেখ! দেন তারে, 



২৬ | দানব গৌরব 

করেন যতন, খেল! দেন আদরে কৌতুকে ! 
চলে গেল কুঞ্ধবন পানে, 

কাহার সংকেত লভি ষেন ; 

একি এ অদ্ভুত কথা-_ 

(পশ্চার্দিক হইতে হিরপ্যক শিপুর গ্রযেশ, এখনও স্রাহার 

সেই যোগী বেশ) 

ছ্রণ্য 2--রাজেন্্ানী ! 

(কয়াধু চমকিয়া! উঠিলেন, ত্রস্তে ফিরিক্া' কহিলেন ) 

কয়াধু কে? ্ঃ 

হিরণ্য £- দেখ দেখি, পার কি চিনিতে ? 

করাধু মহারাজ ? (ম্বরে বিল্রয, আনন্দ, সংশয়) 

হিরণা £স্চিনিক়্াছ ? 

কযাধু :__সত্য? কিনব! স্বপনের ছার? হেরি নয়নে আমার ? 
[চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন ] 

হিরণা 2--নহেক"” স্বপন প্রিক্বে, দেখ আখি মেলি। 
করাধু নাথ! নাথ! 

[পড়িয়া! ধাইতে হিরণ্যক শিশু ধরিস্া! ফেলিলেন] 
রা £--বিবশ। হয়োন। পিকে | 

পূর্ণ মনস্কাম আমি আসিক়াছি ফিরে । 

তপে তুষ্ট দেব প্রজাপতি; 
প্রকারে অমর মোরে করেছেন বিধি ; 
বহুদিন পরে, হারানিধি পেয়েছি তোমায় ; 

কতকাল, হলো কতকাল 

-: কেরতালি পর! নাচিতে নাচিতে প্রলাদের প্রবেশ] 
 প্রহছাদ ২স্মাশো ! পেয়েছি সন্ধান। 



দানব গৌরব ২খ 

বলিল সে-_ 

[হল হিরণাকশিপুর দিকে ট পড়িতেই বালক খতমত 
খাইস্বা গেল, আর বাকা ফুটিল ন1। হিরণাকশিপু পরম 

ন্েহভরে বালককে দেখিস! ক্াধুকে প্রশ্ন করিলেন] 

ভিরণা :--কে এ বালক প্রিষে 2 

কুষ্ধিত অলকগুচ্ছ দুলায়ে ছলায়ে 

নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, 

ম1! বলে আসিতে, 

সহস1 নীরব হলে আমারে দেখিস! ? 
ইচ্ছ! করে, বড় ইচ্ছ? করে, 

বাহুতে বাধিক্স! চুম্বন লেপির] দিই 

ওই ছুটি সুকুমার গালে। 
কম্বাধু :_ সন্তান তোমার, পুন্র আমাদের, 

প্রহলাদ রেখেছি নাম । 

[ কল্সাধু বলিতে বলিতে প্রায় কাযা ফেলিলেন । 
হিরণাকশিপু আনন্দাতিশযো প্রহলাদকে বুকে তুলিয়া লইয়! 
ঘন ঘন চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেন ] 
হিরণা 2 প্রহলাদ ! প্রহলাদই বটে তুই। 

আয়, আয় বুকে আক, 

আমি তোর, আমি তোর-__ 

প্রহলাদ :--পিত] ! 

হিরণা £__ আর একবার, আর এক বার বল্রে বালক ; 

সমস্ত ইক্ডিয় দিকে গুনে লই তোর এ 
শিশুকে পিত! ব'লে ডাক । . 

প্রহলাদ :--পিতা! পিতা । 
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ছিরণা £--রানি! বাণি ! 

অমুতের খনি হ'তে স্ুধাপান্র লক্ষে 

ধরিরাছ অধরে আমার , 

পান করি বিমোহিত প্রাণ, তৃপ্ত দুনরান ! 

এত শাস্তি শাস্তিমক্সী 
মোর তরে রেখেছিলে "ভুলে ! 

কি কব তোমারে ! 

করি আশীর্বাদ সুখী হও তুমি । 

ধরাধু £--এ ক্ষুদ্র মুখখানি ছেরি 
ভুলেডিনু বিরহ তোমার । 
চলে গেলে তুমি, 

তারপরে দীর্ঘ চারি মস; 

কীঁবে বাথ, কি বেন] নাথ ! 
সতা কহি, মাঝে মাঝে মৃতুইচ্ছা জাগিত হযে? 
উপাস্ন ছিল না; গর্ভে মোর বংশের ছুলাল । 

তারপর এ চাদে পাইন্থু যেদিন, 
সেই দিন হতে হ্হখেরে বিদায় দিছি-- 

প্র্লীদ £__-সব মিথা। পিতা ; 
| ম1 আমার কাদ্দিত কেবলি স্মরি তব কথ ; 

আজ তাই শুধানু তাহ!রে “তামার ব্রত । 

সে আমারে বলিল হাঁসিস্1, 

“বা তে?র আসিক্খছে পিতা” । 

তাইত' ছুটিয়া এন হেথা । 

দেবিস্মাছ মীতা, আক্ত আর ভুলি হাহ কথা । 
লখা মোর 
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'চিরণা £--(সন্্রহে) কে সভতোমার সা প্রিয়তম ? 

প্রহুলাদ ২ কন হরি সথা মোর ! 

[অস্িবান ও এত বন্্ণাপায্মক নক্ব, এই ভাবে হ্রণাক শিপু 

প্রচ্দদকে ক্রোঁড় হইতে নামাইয়1 দিতেই, করাধু ছুটির! 
আবির! প্রহলাদের মন্তরকে ভত্ঞ দিয়া বলিলেন ] 

কক্াধ 8--না'হি জানি বাছ। মোর নিরাময় হবে কতদিনে ! 

আসিয়ণচ্ তুমি, 

এইবার যজ্ঞ কর প্রভূ প্রহল।দের বাঁধি নিবারিতে । 

কিছুদিন হতে, নাহি জানি কি হয়ছে তার-__- 

হিরণা 5 (গম্ভীর স্বরে) আমি ক্গানি রাণি। 

বম্বাধ :--(বিস্রয়ে) তুমি ! | 

ছিরণা :--জানি আমি রাণি, কি হয়েছে তার; 

 ম্মারও জানি, কি হবে তাহার । 

আমারে ধিশ্মিত নেত্রে 'নহার কি রাশি? 

বুঝিছ না, দেখিছ না 

বিজয় £গীরব শিরে “মার পরাজয় লেখ। ! 

কয়াধু কি কহিছ প্রভু ? 
হিরণা :-_মুত্তি ধরি মমতা! এসেছে রণ দিতে মের গর্বব সনে ! 

অপুর্ব কৌশল, অদ্ভূত চাতুরী ! 
আমি জানি, আমি পারি, 

সে কৌশল, সে চাতুরীর কণ্ঠ রোক্থিবারে । 

হায় অভাগ্সিনি ! 
বিকল হতেছি শুধু ভাবি তোর কথ! ; 
নিদারুণ ব্যথ| পারিবি কি আক্ঠ কর্সিতে পান! 

[ হিরপ্যকশিপু উত্তেজন! তরে পাদচারণা করিতে 
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লগিলেনঃ বকাধ, নিশ্চল, গ্রহুলদ বিশ্ফিতঃ ক্ষণপতে দি 

পুনরণয় আরম্ভ করিলেন ] 

মনে পড়ে 

ধাতার সে আশীর্বাদ অভিশাপ বাণী। 

রাণি! বিন্রিত হয়োনা হয়ে] বাকুল । 

বর লভি জিজ্ঞাসিম্থ ষবে, 

“কবে অরি মিলিবে হে প্রভু ;, 

হাসি উত্তরিল ধাতা, 

“ফিরে বাও আপন আলক়ে : 

নিয়তির রহন্ত হেরিতে? | 

স্বপনেও ভাবিনি কখন» 

সে রহুস্ত এমনি করুণ, এত মম ভেদী । 

[ করাধুসব কিছু না বুঝিলেও) একটা হুরমঙ্গলের 

আভাব পাইন্সা কীদিস্বা! উঠিলেন ] 
কেঁদোনা, কেদোন] রাণি। 

শ্রথনও ত* রোদনের হঞ্ধনি সময়, 

অথবা রোদন তব 

বেদনের জার লি হুবে নির্বাপিত । 

প্রহলাদ ২₹--(সাভিমানে) কেন বাবা, মায়েরে কাদাও তুমি ? 

মা'র চোখে জল দেখি, 

আমারও বে আপে চোখে জজ। 

হিরণ্য :-_-রুদ্ধক্ে) ওরে, নাহি এত বল, 

ছল স্থল চক্ষু হেরি রহিব অটবা। 

সা প্র্যাদ 2--কিছুই বুঝি ন। পিতা । 
গ্য ২ বুঝিনি লা? বুষ্ধিবি ন| শিশু! 
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মায় বক্ষে মোর, 

নয়নের মণি তুই দেহের শোনিত | 

প্রচ্লাদ! প্রহ্লাদ ! 

(ঝুকে লই? ঘন ঘন চুগ্ধন ককিতে লাগিলেন ; পণ 

সহ্স' বক্ষ হইতে নামাইয়। দিলেন) 

ন1-ন1, মিথ্যণ, মিথাণ সৰ ! 

কর্তবা কঠোর, পণ মম ভাস্ক1 । 

প্রহলাদ ! মন দিয়! শোন মোর কথা। 

প্রহ্লাদ ২--বল, বল পিতা ! 

ভিরণ্য ২-_-জন্া তব দানবের কুলে ; ৃ 

সথণ বলি যারে তুমি ভাব মনে মনে, 

দানবের মহাবৈরী লেই। 

প্রহুলাদ £- (বিস্ময়ে) পিতা ! 

হিরণ্য 2 শোন ইতিহাস। 

হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা মোর, পিতৃবা তেখমার, 

দানবের গৌরব মুকুট, 

ছলে তারে বধিয়াছে হরি । 

প্রহলাদ__-একি বল পিত1 £ 
হিরণা £--শোন তারপর | বিষুবধ পপ লয়ে 

এতদিন করিস্াছি সুহুষ্কর তপ ; 
কু অনশন; কভু অধাশন, 

শুফপত্রে জীবন ধারণ; 

হিম শ্রীশ্স বর্ধ। নাহি জ্ঞান, 
অবিরাম ধ্যান দির নিধন, 
দানবের প্রতিজ্ঞা পান । 
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(বলিতে বলিতে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন) 
কর়াধু ১ শান্ত হও পভ । 

ছিরণ্য ২--আছি শাস্ত আমি । 
হরিনাম দানবের পুরে নহে শুধু অপরাধ, 
মহাপাপ তাহ 

নহে পিতার আকৃতি, 

প্লাজার নিদে শি বজি মনে রেখে সদ? 

হরিনাম যেব লবে মোর রাজ্যমাঝে, 

শান্তি তার প্রাণদণ্ড ॥ 

করাধু £--(সচকিতে) প্রস্ভু! 
ক্রিণা ছা, প্রাণদণ্ড ! 

ঘাতকের তীক্ষ অস্ত্রমুথে জীবনের লীল! অবসান । 

(কয়াধু কাঁদিতে লাগিলেন): 

গ্রীহলাদ £--কেন কাদ মাগো £ 

হরিভগ্ত ম.র কি কখনও? 

পিতা! নাহি জানি কেনভ্রান্তি আসে? 

হরি কু অরি নহে কারও । 

হরিনামে পেয়েছি জীবন, হরিনামে জীবন ধারণ 
হিরণা ১--(ক্কোষে অধীর ইক! উচ্চৈ:স্বরে) 

সেই হরিনামে তোমার নিধন । 

প্রহলাদ £---ইচ্ছ1 যদি করেন শ্রীহুরি, 

গার নাম গাহি হাসিমুখে দিব বিসর্জন | 

| | পিত1 1! কর ক্ষমণ, ্ 

... কর ক্ষমা অজ্ঞান এ সম্তানে তোমার | 
:.. জন্ম হতে পিতৃপদ হেরিনি কখনও, 
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রাতুল চরণে তব পুম্পীঙ্জলি দিই নাই কন; 

'আক্ি এই আনন্দের দিনে, 

কর ল্িগ্ধ, শিগ্ধ কর নরন ভোনার । 

€হ1ণা £--দানব বংশের রীতি, 

শক্রুশিরে অপির প্রহার ॥ 

নহে পুষ্পাঞ্জলি দানে, 

উত্তপ্ত শোনিতে তার করিতে তর্পন | 

ওুজন।দ ৪--পিতা ! কেন মতে মনে নাহি অলস, 

হরি অরি হয় কভু । 

ভিরণ্য ৪-_মনে রেখো, দানব সন্তান তুমি | 

পজলাদ ৪-_জানি পিতা ! 
কিন্ত হরিনামে দানবের বাধা কিবা আছে ! 

হরি কর্ণার সার, ভব পারাবার 

করিতে উদ্ধার ভক্তহ্বদে করেন বিহার । 

নিতা নিরঞ্জন, ধিভু সনাভন-- 
অভ্র, অনর ভরি; 

'নিরূপ, নিও, গায় সর্বজন, 

কেমনে হইবে অরি ? 

দিরণ্য ₹্বাণি £ 
নিৰার সম্তানে তব বদি সাধা থাকে 4 

এ বিপুল পরাজয়, পুব্রসুখে অপি গুণগান, 

আর আমি সহিভে লা পারি । 

শ্রহলাদ 1 শেষ কা মোর ; 

চাহ যর্দি আপন সন্ুল, 

জনননীরে অশ্রন্পীরে না চাহ ভ্ঞাসাতে, 
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পাঁপ নাম ওই-_নাহি েন শুনি তব মুখে । 

গ্রহ্লাদ ২ পিতা ! 

ভ্রিণা ৪-_কেোন কথা নয় । 

হরিনাম উচ্চারণ আগে, | 
সব্বদা স্মরণ রেখো ঘাতকের শানিত রপাণ ॥ 

রাঁণি! চলিলাম 'আমি। 

পার বদি বিষধর সর্পে তব কর বি্ষহীন । 

নহে জান তুমি মোরে; 

কোন বাধা পারিবে ন? 

লেহ নয়, মায়! নয়ঃ নারিবে মমত1 | 

(প্রস্তান। তাভার গমন পথের দিকে কক্সাধু ও পল্লি 

কিয়ৎক্ষণ তখকাইস্া? র্ভিলেন। পরে ভঞ্ররুক্ধ কঙ্টে কয়ণধু, 

বলিলেন) 

করাধূ ২-_প্রহলাদ ! বাপ! 
প্রহ্লার্দ 2 কেন মাগো ? 

কয়াধূ $-_ভননীর অনুরোধ 

প্রহলাদ £--বল্ তোঁর আঁদেশ জননি । 

| বাথা বদি দিই তোরে, রুধিবেন হরি । 
কয়াধু £-__ওরে এ দানবের পুরী, 

হরি নামে হারাঁবি জীবন ? 

প্রহলাদ ১-_গ্রমন পাঁগল তুই মাতা ? 

হরিনামে হারাবো জীবন ! 

সখা বলে, 

.. ১০ হরিনাম বলে, যাব কুতৃহলে অমর প্রেমের ধাঁম, 
০০. ছুরে ষাক্ক ভয়, প্রেমের উদয় এমন মধুর নাম.) 
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কেন তুই ভাবিল জননি ? 

নীরবে গোপনে 'আমার পরাণে 

থে জন দিয়াছে তুলি 
হরিনাম গানঃ হরিনাম ধ্যান 

কেমনে তাহারে ভুলি ? 

"শান্ মাঁগে! শীহরির নাম | 

চিন্ত। বাবে দূরে, মিলিবে অচিরে শাস্তির সুবধাম । 

( প্রহলাদের গীত ) 
কিসের ভয়ে ভুল্্বে। তোমার অমন মধুর নাম ? 
যখন, ভাভয় চরণ ধ'রে আছি ওগে। গুণধান ! 

নম যে তোমার ব্যথাহাঙ্সী 

বিপদ যত হোক্ না ভারী 
মনের স্থখে গাইবে হরি বোল হরিবোল নাম । 
€ গাহিতে গাহিতে ধূলার গড়াগড়ি । কক়াধুর৪ চোখে 

জল, ধুল্যবলুষ্ঠিত প্রহুলাদকে তিনি ঝুকে লইঙ্স! বসিৎলন) 
কষ্াধূ :প্রহলাদ £ বাঁপং1 

প্রহলাদ £ মাগো 1 

এসেছিল, এসেছিল হরি । 

কোথাক্স মিলালে। ? কেন চলে গেল £ 

লো! বিঃ চলে গেল কেন £? 

আহিত” আমিত' বপিনি কিছু ।. 

ভবে কেন 2 চলে গেল কেন? 

ভোবাবেশে আর কথা সরিল না, ফুপাইয়া কাদিতে 
লাগিলেন) শি 
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কন্পাধু --প্রহলাদ ! 

পাগল কি হলি তুই? কোথা হবি তোর ? 

(প্রচ্লাদ এদিক ওদিক চণহিক্পা কাহাকেও দেখিতে 

না পাইয়া উদাস করুনণ স্বরে বলিলেন) 

গ্রচ্লাদ £_-সতা কি মা হরিনামে *1গল হয়েছি আমি ” 

এই যে দেখিন্, সখা মোর দীড়ায়ে এখানে । 

মহ মহ হানি, অধরেতে বাশী 

বাজাইছে অসি আমার গঠনের সনে । 

কোথা গেল, কোথা গেল মাগো ? 

€আকুলি বিকুলি করিয়া এদিক ওপিক তাকাইত্ে 

লাগিলেন, সহস! মাটীর দিকে স্থির দৃষ্টি, ফি যেন দেখিতে 
পাইক্া। ভাবাকুল হই. ভ্রন্দনের সুরে বলিয়। উঠিলেন) 

মাগো! চেনে দেখ চেক্সে দেখও 

ল্বপ্প নর, মিথ্যা নয়, নহে অঞ্জমান। 

দেখ, দেখ এই ধুলিপরে কার পদরেখ। ! 

(কন্নাধু হেট হুইক্সা দেখিলেন। বিস্বস্ন, রোমাঞ্চ, অশ্রু, 

কম্প প্রভৃতি ভাবের বিকাশ ; পরে গদগদ স্বরে বলিলেন) 

কম্পাধু :-_ মরি, মরি ! 

কি হেরি, কি হেন্ি? নহেত' চাঁতুরী ! 
আপনি শ্রীহরি, ভক্তকে শুনি স্বীর নামধ্বনি, 

বালকেরে দিলা দরশন ; 

মোর তরে পদ ব্রেখা ধ্বজ বজ্ঞান্কুশ লেখা, 

| অভা্গীরে এত দয়! প্রভু ! 

 প্রহ্লাদ ১--(ভাবাবেগে) হরিবোত ! হরিঝোল ! 
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€ করাধু আপনাকে হারইয়া ফেলিয়। মহা! আবেগ ভঞ্গে 

গ্রাুলাদের সুরে সুর নিলা ইগা ধ্বনি তুলিলেন) | 

কগ্াপু £_হরিবোল ! করিঝোল ! 

প্রহলাদ? বাপরে আমার ! 
ঝড় থেমে গেছে, কেটে গেছে মেঘ । 

প্রলর তাগুব তুলি রা'জরোষ আকস্গুক পঘনে ; 

দখনবের ক্রোধবহ্ছি 

উন্মুন্ত গঞ্জন সহ উঠুক জ্বলিয়, 
বুকে লয়ে তোরে, হরিনাম গাব" শুধু মুখে ॥ 
বাব দুর বনে গহন বিপিনে, 

নীরবে নিঞ্জনে, গাব” তোর সনে, 
লামায়ুত পানে রহিব বিভোর । 

ধগরচ্গাদ মনের আনন্দে গান ধরিলেন) 

আজ, মিল্লো হরির চরণ রেখা: 

মাটীর পরে ফুটলো৷ লেখা । 

সায়ের আমার চোখের দেখা 

নয়ত' আমার মনের ভুল ॥ 

খাবে! বনে মায়ের সনে, 

গাইবে হবিনাম ছজনে, 

দিব হ'রির শ্রীচরণে কুড়িয়ে এনে বনফুল 1 
গোহিতে গাহিতে মায়ের হাত ধরিয়া! প্রস্থান, উভদ্বের 

বদন ব্বর্ীন জোভিঃতে দীপামানি ) 



তৃতীষ দৃশ্য 
দৃশ্ত সংকেত £ হরিভক্ত সনাতনের আশ্রম স"লগ্ন কুটিণ 

প্রাঙ্গণ । 

ভক্তবুন্দ (বালক, বুদ্ধ, যুবা) নাচিতেছিল, গাঁহিতেছিপ । 

অন্তি বুদ্ধ সনতন স্থান্থমুণ্তির ন্যায় বসিয়া! শুনিবভতছি'লন । 

সনাতনেব শ্রিস্তম শিষ্য ভোৌলানাথ (প্রো?) মহানন্দে মধ্যে 

মধ্যে ভক্তদের নৃতা ও গীতে যোগ দিতছিলেন । 

আজ, হরির নামে গুরুর পায়ে দিব ফুলের ডালি। 

ও সে, গুরু হরি একই কথ! নামের তফাৎ খালি । 

মোরা দিব গুরুর শ্রীচরণে 

প্রেম, কুন্থমরাশি সঘতনে 
আর, আরতি করিব সুখে প্রেণের প্রদীপ জ্বালি। 

€ গীতান্তে সকলে চলিয়া গেলে ভোলানাথ সনাতনেব 

আসন সন্ধানে আসিলেন। সনাতন যেন সচেতন হইয়া 

সম্মুখে ভোলানাথকে দেখিয়া) বলিলেন | ) 

সন £স্বাবা ভালানাথ ! 

ভোলা £--আজে্ে প্রভূ! 

সন! £_ দেখ বাবা, তোমার এ তক্তির পরিখিটি একটু 
কুদ্রকায় কর্থে হচ্ছে; নতুবা "* 

ভোল] ১ _নতুব!1 কি প্রভু 

লনা £ নতুবা এরই বৃদ্ধ বন্দে অবশেষে ভক্তির শেবফল 
সুক্রিতে এসে অবস্থিত হবার সমূহ সম্ভাবনা । 

ভোল। ১---(বিপ্দিত হইস্সা) প্রভু! 
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লন: না-না, প্রভু নর, প্রভু নয়। ধী শব্বোচ্চারণে 
তোমার এবং আমার উভয়েরই অকালমৃতুা লাভ হতে পারে ; 

উ।তে ভোমার ঘা! শামণর কিছু চতুর্বর্গ'ফল লাভ হবে না 

ঘাব1। 

ভোল! £-(সমধিক বিস্ময়ে) আজ্ঞে কি বল্ছেন প্রভু £ 

(সনাতন সামান্ একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া! সামান্ত 

একটু উত্তেজন।র সুরে বলিয়! উঠিলেন) 
সন] £--আবার প্রভূ? না! তুমিই আমায় মার্কে 

ভোলান।থ, তুমিই আমাম্ম মার্ধে। কথার অর্থ হৃদয়ঙগম 

কর্তে অপটু হয়ে আমান্ব তুমি মার্বে । আজ তৃতীয় দ্বিবস 

অস্তিবাহিত্ত হতে চলো, তোমায় অবিরাম জ্ঞাপিত কর্তে 
চেষ্টা করেও ক্কতবার্ধা হলেম না। তোমার বোধশক্তির 
উপর আমার আন্ত? অর আমি অন্ুপ্র রাখতে পাচ্ছি ন! 
বৎস 

ভোলা :--আপনি আমায় 'বিন্মিত কচ্ছেন প্রভু] এ রকম 

নৃতন কথা নূতন আচারের অর্থ-_ 

লনা £--(কথা লমান্ত করিতে না দির) তুমি বৃন্ধতে 
'পাচ্ছলা, এই ত? ইহাতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে 
দৃষ্টির প্রসার তোমার অতি ক্ষুদ্র এব বোধের বিস্তার তোমার 

অতাস্ত খ্র্বকান্ম ও অপরিনর “অজ্ঞ” শব্দটি শাস্্কারেরা 
তাঁরই উপর প্রয়োগ করেছেন, যে থাক্তি দেশ কাল পাত 
সমস্ত সধ্যক অনুধাতঘন করে লমক্োচিত বাধহার কত্তে 

অক্ষম ।-**শবং এ অক্ষমতার থে পরিমাণ মুল্য দিতে হয়. 

তা করুণ এবং বৃহৎ 1***তোমাকে আমি দি মুর্খ সন্বোধনে 
"অভিহিত করি, তথাপি আঁঘি থাকবো অভ্রান্ত ।...হ্য়স্ক? 
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ক্রোধ, ছুহখঃ আভিনান গভতি নানা বুদ্তি তোমার মনের 

উপর প্রভাব বিস্তার করে তোমাস্স পীড়া দিচ্ছে, আমি 

বুঝতে পাচ্ছি ; কিন্ত তোমার প্রাপ্য আমি ভোমাকে দিতে 

দ্বিধা কচ্ছি না, ইঙ্াই তোধষার সাস্তনা । 

( ভোলানাথ গুরুর এরূপ বঝাঁকোর কোন অর্থ পাইলেন 
ন1, তবে ইহার পশ্চাতে কোন গভীর রহমত আছে--এবপ 

ইংগিত পাইপ] এবং যথাসময়ে গুরুমুখেই প্রকাশিত হইবে 

বুঝিস্বা নীরবে শুনির। বাইতেছেন, চক্ষু মুদির! বলিলেই হয় । 

সন1তন ভোলখনাথকে সম্মুখে পাইল! থেন আপন মনেই 

বলিয়1 চলিলেন) 

তুমি কি অন্ধ? দেখত পাঁচ্ছনা বে, বেকোন গুরকার 
ভক্তি, ত1 মানবের প্রতিই হোক, আর শ্রীহরির প্রতিই-.. 

না-ন! রাজভ্রোহ, রাঁজভ্রোহ ! ভক্তি শাব্দর অর্থ রাজদ্রোহ 

তোমার হরিনাম রাজদ্রোহ | 

ভোলা :-প্রভু কি আমী'য় পরীক্ষা কচ্ছেন? 
সন! :-_ন! বাপু! সকল পরীক্ষাক্ সগৌরৰে উত্তীর্ণ তুমি, 
এবার পরীক্ষা! দিতে হবে আমাকে । তার পুর্বে আমার 

ছু একটি বানী তোমাকে দান কব্ব ; অকুভিত চিত্তে তোমায় 

তা গ্রহণ কর্তে অনুরোধ করি। শ্রবণ কর" প্রথমতঃ 

আশ্রমটি, হী হা,,আমাদের এই আঁশ্রমটি ষাতে অস্তিত্ববিহীন 
হতে পান্রেঃ সে চেষ্টাটি তোমায় কর্তে হচ্ছে ।-"দ্বিতীক়তঃ 
ভক্তিরসাত্মক কোন প্রকার বাণী ব1 ধ্বনি যেন আমাদিগকে 

পরশ না করে, “সদিকেও দুষ্টি দিতে তোমাকে বিপুল ভাবে 

আহ্বান করি.” এতাদৃশ . জিজঞাঙ নেত্র ছটি কি ঞৎ 
অধিষ্ষারিত। কর বাবা, *"কখার মম+ সমগাস্তরে তোমাক 
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জা করাবো, অধুনা কারণ বান্তিরকে কথানুসারী হু, 

(ভল] 2 কৰে আগনার কথার 

সন) £-- (বাধা দিন) হও রি পরিজ্ঞাত আছি । তথাপি 

(যেন মহা উত্তেজিত এইভাব) তথাপি তুমি পবুদ্ধ 

হলেন ঠ এখনও প্রভু ? “প্রভু” শব্দটি বে ভক্তিরসাত্মক, 

এ 'বাধের রাজ্যে এখনও প্রবেশ কর্তে পাচ্ছন! মুখ? 

(শান ভোলানাথ! আমি সনাওডন১ তোমায় সচেতন করে 

দচ্ছি, তোমার শ্রী সনাতন পন্থা পঞ্জিতাাগ করে নবভাবে 

উদ্ব,দ্ধ হও» নবপন্থাঈরণে ব্রতী হও ।-*.আামি অদ্য এই 

'শধবার পুনরাক্প তোমার হুস্পই নিদ্দেশ দিতেছি ; রাজার 

ইচ্ছ। ধম? সে ধম পালন ধম? সে ধম প্রচার ধর্ম। অতএব 

রাজা বদি এই ইচ্ছা করেন, যে তার রাজানধ্যে নামবিশেষ 

জাতির কলঙ্ক, তুনি কি সেই নামগ্রহণে নিজেকে তক্রপ 

কলংকে কলংকিত কর্তে চাও? | 

(ভোলানাথ এতক্ষণে গুরুর অস্তনিহিত ছঃখের, স্রটি 

থেন ধরিতে পারিলেন এবং এরূপ অভিনৰ পন্থা 

প্রকাশের ভংগীটি দেগ্িক্সা অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন : তিনি 

সশব্দে অথচ সসম্তরমে হালকা] ফেলিলেন, বলিলেন)'*" 

ভোলা £-_এতক্ষণে আমি আপনার বাক্যের মম গ্রহণে 

সন! £_সমর্থ হলে? না বৎস! সম্যগর্থ গ্রতীয়মীন হতে 

এখনও কথক্চিৎ বিলম্ঘ আছে। সে প্রতীত্তিটি হচ্ছে, 

অনুসন্ধান**-একটা অনুসন্ধান । অবলহ্গনের সুরে গ্রথিতা একটি | 

৬০1 * 
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প্রয়াসের এষণা! বা প্রেরণা ।''- কী অবলম্বনে মান.বর 

জীবন ধারণ ? রাজার ঘোষনা হতে এমন কোন আদেশ 

বা নিয়োগের সত্র পেয়েছ কি যে, যে ন!মোচ্চাবণে মানস 

আপনাকে সবল এবং সচল রাখ. তে পারে? 

ভোলা £-_ একথা ত' ঠিক ? 

সন £_ঠিক সেই সত্য সংগ্রহের একটা প্রচে্া, একট? 

আক্নাস যে কর্তে হচ্ছে বাব! ! 

ভাল 1:্পাৎবশ । আমি চল্লাম। আমি স্বরং র।কাকে 

প্রশ্ন কর্বেো। 

সন ১5 এও তোমার ভক্তির লক্ষণ । কোনরূপ প্রশ্ন 

না করে, কোন ছিধাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, অগ্রপশ্চাৎ 

সম্যক প্রণিধান না করে, শুধু আমার কথায় কোথায় 

গমনোগ্কত তুমি, নিজেই জান না। মরণের সাথে 
সাক্ষীৎকারের ষে একটি স্থষোগ আঙতে পারে, এ চিন্তা 

চি ভোমার হুদয়ে স্কান পাক? 

ভোলা ১ প্রভু! সে সমস্ত চিন্তার ভার হ'তে আপমিই 
ত' আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনার আশীর্বাদেই 

যে বমি জেনেছি, মৃতু নাই, মৃত্যুভয় নাই! যাকে 
মৃত্যু বনি, সে জীবনেরি নামণস্তর, অন্বতেরই রূপ মাত্র । 

দে কথ থাক্, আপমার মনে বখন প্রশ্ধব জেগেছে, উত্তর 

আমাকে পেতেই হবে, মুল্য তার যাই হোক্। আমি 

আসি, আশীর্বাদ করুন প্রভু । 

(প্রথত হইলেন । সনাতন ভোলানাথের সংকল্পদুড় দেছের 
দিকে তাকাইক়! বিচলিত হইলেন, বলিলেন) 
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সনা ১ তাইত' ভোলানাথ ! "তুমি আমাক্ম চিস্তিত 
করালে । 

€( ভে'লানাথ ক্ষোভের সহিত মস্তক তুলিয়। বলিলেন ) 

ভোলা £--ও চিন্তার অর্থ অধম এ শিষ্ণের উপর আস্থা 

স্থাপনে অনিচ্ছা । আজ সত্যই মৃত্যু আমার প্রাপ্য, 
আমার কামা। 

বল গুরু বল মোরে কবে কোন অগুভক্ষণে 
আমারে হুর্বল তুমি হেরেছ নম্বনে ; 

তাই আজি সন্দেহের ছায়া] অসি ঢাকে তব হৃদি? 
সাধিবারে তব দত্ব ভার, আশীষ ভিখারী আমি, 
অসংকেণচে দিতে বাধা তব ? 

( অভিমানে প্রায় কীঁদিক্না ফেলিলেন, পরে একটু সুস্থ 

হইয়া! গুফকঞ্জে বলিলেন ) 

বুঝিস্বাছি, 

বড় গর্ব ধ'রেছিন্ হাদে, শিধ্য আমি তব 

লভিয়াছি শিষ্যের গরিম। ! 

সে গর্ব ভাঙ্গিয়া দিতে 

উত্তম এ শিক্ষা তুমি দিলে হে ধীমান্ ! 
জীবনের প্রয়োজন গিয়াছে চলিঙ্গ!। 

বুঝিলাম, 

»বশীষ লভিতে আমি নহি অধিকারী; 

নহে কেন দ্বিধা তব চিতে? 

চলিলাম গুরু ! 

এইমাত্র শুনিয়াছি তোমারি জীমুখে, 

যাতাপথ মোর দীপ্ত করে মরণের জালে!) 
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সেই ভ।লো, সেই ভালো তবে । 

সন] £-- ভোলানাথ! বখস! তাজ অভিমান । 

ছুরম্ত দানব, দুনর্দ হৃদয় ভার, 

তাই হয়েছিল ভয়, হয়েছিল ভুল । 

সে ভূল ভাঙ্তির। গেছে; 

বাও বংন! মানা নাহি শরি। 

অদ্ভুত এ গুর্ুভন্তি তব জগতে অক্ুল, 
এ মোর গৌরব । 

শাক্সমমে৫ জ্ঞানধমে , আঁদরশ প্রভীক ভানি। 

শিষ্যরাপে লভিয়়া তোমারে 

ধন্য আমি; ধন্য ৃত্রভুবন । 

0 যাও শক্তিধর | 

( অদূরে বনুকঞ্ঠে হুরিধ্বনি শ্রুত হইল । জ্নাতন ও 

ভোলানাথ উভয়েই লচকিত হইন়1 উঠিলেন । কীর্তনের 
সুর ক্রমশঃ নিকটে আসিতে লাগিল । বাহিরে পথ বাহিঙ্গ। 

একদল হরিভক্ত গাহিতে গাহিতে ঘাইতেছেন দেখ? গেল, 

তাহাদের পুরোৌভাগে প্রহলীদ ) 

(গীত). 
ভজ, হরিনাম শুধু গাহ মুখে হরিনাম 

যাবে, দুরে চলে দুঃখ তাপ রাশি বাতন! । 

বল হরিবোৌল, ভরিবোল* হরিবোল, 
ও তোর, দূরে যাবে সব ভাবনা ॥ 
.. হারবৌল, হরিবোল, হরিবোল। 

€গাছিতে গাহিতে দল চলিদ্বা, গেল, সর ক্রমশঃ ক্ষীগ 
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হইতে আীণতর হইন্ন? মিলাইর1 পেল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 

কর্সিলেন সন।তন, মহ] উৎনাহভরে ) 
সনা £ বৎস! 

পেয়েছ উত্তর গ বুষিক্বাছ শ্রীহরির লীলা * 

পিভ চাক সাধিবারে ভক্তির উচ্ছেদ, 

পুত্র আপি বাদী হয় ভাক। 

বুঝ্ষিয়াছ, হেন পুক্র কাহার স্জন ? 

চমত্কার ! চমত্কার ? মনৌহারী লীলা £ 

প্রভু! প্রভু! কি বলিব আর? 

তুমি চতুরালী ! 
চতুর্দিকে ঝরে তব আলো । 

(সমস্ত দিক্কে উদ্দেশ করিয]। প্রণাম করিতে ল'গিলেন, 

সহসা ভো!লানাথের দিকে ফিরিতেই ভাহাকে বেন দেখিতে 

পাইলেন ও মনে হইল যেন তাহাকেও প্রণাম জ্ঞাপন 

করিতেছেন, পরে গদগদন্বরে ন্গেহ মিশ্রিত স্থরে বলিতেছেন ) 
ভোলানাথ 

ব্যথা পেয়ে বাথা দিছি অন্তরে তোমার । 

মুড আমি, পুর্ণ অহংজ্ঞানী ; 

পুর্বে বুঝি নাই, 
ধার নাম, সেই নামরূপী লয়েছেন ভার 

আপনার নামের প্রচার, আনন্দ তাহার । 

এই তার লীলার বিলাস । 

বাধা আসে, শুধুমাত্র তীব্রতা! বাড়াতে, 
করিতে উজ্জ্বল তারে, করিতে ভাস্বর । 

গাও বৎস, প্রাণভরে গাও হরিনাম। 
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ডাকে তব বালকের দল, আকস্কুক মুবকবুন্দঃ 

বুদ্ধ বারা থাকুক নাচিতে, 

স্টল্লাসে তুলুক সবে হরিনাম রোল ! 

মুথে বল হরি, মনে ভজ হরি, 

গাহু শুধু হরিবোল, হরিবোলঃ ভরি। 

(আর বলিতে পারিলেন না । ভাবের ভারে বাকা বন্ধ 

হইয়া) গেল, চক্ষু দিয়া অধিরল জল পড়িতে লাগিল, 

প্রবেশ করিল ভক্তের দল ও প্রহ্নাদ রচিত পুর্ববের- 
গীতখানি নাচিয়! নাচিরা গাহিতে লাগিল। সনাতন তনয় 

হইয়া শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ । ভোঁলানাথ উন্দুপ্তের 

মত ভক্তবুন্দের সহিত নাচিতে লাগিলেন, হাসিতে লাগিলেন, 

কখনও ব1 গুরুর পারে মাথ। রাথিক্1 কাঁদিতে লাগিলেন ) 

এই অনন্দ পরিবেশের মধ্যে দৃষ্তের সমাপ্তি ঘটিল। 



চতুর্থ দৃশ্য 
দ্রশ্য সংকেত £হিরণাকশিপুর প্রীসাদের কক্ষসংলগ্র 

একটি (প্রশস্ত বারান্দ] | 

কশিপু ও তাহার সেনাপতি শন্বর কিছুপুর্বে কথা 

কহিত্বেছিলেন । দৃশ্তের প্রকাশে দেখা গেল শশ্বর একস্থানে 

দাই? আর কশিপু উত্ভেজিত ভাঁবে বারান্দার একপ্রান্ত 

হুইভে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত পাদচারণা করিতেছেন । সহনা 

শ্বরের:সগুখে দীড়াইয়। বলিলেন__ 

হিরা ৫ বৃথা অন্যরোধ তুমি করোন] শন্বর | 

রাজার বিচার পুত্র মিত্র নাহি করে ভেদ । 

দিকে দিকে বজ্রনাদে কর বিঘোষিত, 

“দৈতাপুরে হরিনাম, নহে শুধু রাজার নিষেধ, 

জাতির কলংক: তাহা ।? 

হরিনাম যেবা লবে মুখে» শাস্তি তার প্র“ণদণ্ড 

অসীম যহ্থণাময় মৃত্যুর আস্বাদ । 

শঘ্ধর :--(সসন্ত্রমে) প্রভু ! বালক প্রহলাদ ! 
ভিরপ্য £--ভালেো। জানি আমি, 

কিন্ক হরিনাম বিষ মুখে লগ্ে 

জন্ম নেছে অভাগা তনস্ক ॥ 

সাধামত করেছি যতন 

হরিতে সে বিষরাঁশি বাঁলকের রসনা হইতে । 

আশ্চর্য্য শ্ঘর ! 
দৈতাকুলপতি হিরপাক শিপু, আমি, ব্রিভুবন জ্রাস: 

নারিলাম জিনিতে বাঁলকে £ 
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পারিল ন। লহ; বার্থ হলে! মধুর বচন, 

ভেসে গেল সব অনুরোধ । 

অবহেলি ভ্রকুটি আমার আনন্দে গাহিল হলনা, 

মৃত্যু ভয় মনে নাহি মানে, 
উন্মাদ করিবে মোরে হরিনাম গানে ।॥ 

শন্বর 2-_অজ্ঞান সে শিশু । | 

ভিরণা £_ অজ্ঞান আমরা । 

(প্রায় ধমকিক্সা উঠিলেন । শন্বরের মুখে অর কোন 

কথা ফুটিল না, হিরপাকশিপু পাঁদচারণা কন্িতে লাগিলেন, 
পরে বলিলেন) 

শশ্বর ! 

ভীমমুর্তি ঘাতক দীড়'লো এসে সন্মুখে তাহার, 

ভয় নাই, চিন্তা নাই, দ্বিধা নাই হৃদে ? 
(পরিভ্রমণ) 

বুঝিছ না? দানবের দর্পের প্রাসাদে 

দন্ভভরে জন্ম নেছে সে কণ্টকতরঃ 

বিনা মুলোচ্ছেদে হম'রাজি পড়িবে থ দিয়া । 

শঙ্কর :_ প্রভু ! মহারাঁণি-_- | 
হিরণা £-তারে আমি জানি । 

 হুম্পত' বা! হারাবে! তাহারে । 

বেদনার ভারে 

হয়ত” ব1 সাঙ্গ হবে জীবলীলা তার । 

কিন্ত কি করিব? 
অন্ধ পুত্রন্গেহে দিব ধর্মে” বিসঙ্জন ? 

(কিক্বতক্ষণ উভয়েই নীরব) 
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শুধু কি তুমিই ? শুধু মহারাঁণি ? 
একবারে চাহ মোর পানে । 

দেখিতে কি পাঁও, 

কী ভীষণ দাহ সেথা দলিছে দেছেরে ? 

বুঝিছ কি; অস্তরাত্মা মোর আকুল ক্রন্দনে 
'্রহনিশি মাগ্িতেছে সম্ভতানের প্রাণ £ 

আকাশে বাতাসে, সারাক্মণ শুধু 

ভাদিতেছে তারি মধুস্বর ! 

(সহসণ কী যেন গুনিতে পাইক্া স্চকিতে বলিশেন) 

শন্ঘর ! শহ্বর ! | 

শুনিলে কি শিশুক্ঠে রোদনের ধ্বনি £ 

(শর কশিপুর এই আত্মনির্ধাতনে ব্যথিত হইক্া কাতর 
ভা.ব বলিলেন) 

শন্বর :₹-_ হেন নির্যাতন 'প্রভু আপনারে কেন কর তুমি % 

এ ষে অকরুণ বড়ই নিষ্টর । 
ক্ষম1] কর, ক্ষমা কর দেব ! 

(কশিশু নিজের হুর্কলতা! ধর! পড়িয়াছে দেখিয়া! প্রথমটা 

লজ্জিত হইলেন পরে সংঘত হুইস্স! কহিলেন) 

হিরণ্য £-লা! ভুলা ভুল] ভ্রমমান্র ইহা! 

শন্ধবর ! দেখত' বাহিরে, 

প্রহলদের ছিন্নযুড লয়ে ঘান্তক-কি-- 

(ঠিক এমনি সময়ে প্রবেশ করিল ঘাতক ও রাজার 
মুখে তাহারই নামোচ্চারণ শুনিয়! বলিয়া ফেলিল) 

ঙ 
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বাতক £--এসেছে ঘাতফ দেব ! 

(কশিপু তাহার দিকে চািতে পারিলেন না, পশ্চাৎ 
ফিরিলেন, তাহাতেও চিত্ত শান্ত হইল না, ভর, বদি কিছু 

অবাঞ্চিত দেখিস] -ফলেন। ছুই হস্তে চক্ষু আকুত করিয়া বলিলেন) 

কশিপু ঘাতক ! ঘাতক ! 

ফিরে বাঁও, ফিরে বাও তুমি ॥ 

ঘাতক £- কোথা যাব ফিরে ? 

পুনঃ সেই ভীষণ মশানে ? 
শুনিতে সে ভৈরব নিনাদে-? 

তার চেনে শতগুণে শ্রেয় রাজরোষ | 

হিরণ 2 (সেই অবস্থাক্র থাকিয়া ) শব্বর ! 

আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও ফিরিতে ঘাতক । 

দুর কর তারে )'"" 

না-না-হতা ! কর হতা তারে। 

€ চক্ষু হইতে হস অপসারিত করির়1 ফিরিলেন) 

শ্রেয় রাজরোষ ! 

কী প্রচণ্ড চ্ছালা তার বুঝিবে এখনি । 
সন্তানের রক্তসিক্ত করে, 

আসিক়াছ রাজরোষ করিতে আস্বাদ ? 

আক করাবে! তোম1 পান ।**" 
শূল! না-না-সর্পাধাত ! 
বা _জীবস্ত দহন 1 ' 
“শন, ঘাতকের অবসান ঘাতকের হাতে ॥ 

. খড়, সেই খড়, .. 
জাঘাতে--কোমল সে শিশুদেহ 
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বিচ্ছিন্ন করেছ তুমি শির হত তাঁর, 

সেই খড্ে, রক্তমাখ! সেই খড়গাঘাতে "** 

রক্ত- "রক্ত 

(উত্তেজনায় দানবরক্ত যেন দেছের সর্বাঙ্গে নাচিতে 

লাগিল, সহসণ “রক্তের কথায় বোঁধ হয় প্রাহলদের রক্তসিক্তু 

কলেবর চক্ষের সম্মুখে ভাঁসিয়া উঠিল। যে কারণেই 
হউক তাহার মন 'আন্্র ও সিক্ত হওয়ীক্স মুখ দির থে 

হি বাতির হইল তাহা অন্তি করুণ, তাহার মধ্যে 'একটা? 

যেন আনুনয়ের সুর ; 

রে ঘাতক ! 

কত রক্ত, কত রক্ত ছিল সেই বালকের দেহে? 

বল্ বল্ ভয় নাই তোর-_প্রভুভস্ত বীর । 

ঘাতক ২ ভন্ন নাই? ভর নাই? 

রক্ত হেরি দৈত্য প্রাণ ভগ্ন নাহি পার । 

্ষিন্ত রুক্ত কোথা পাব ? 

প্রবাহ তাহার নিরুদ্ধ হইক়্1 গেছে বালকের গানে ॥ 

'চিহ্মাত্র নাই শোনিতের 

ধছিরণ্য £--উন্মাদ দানব £ ৬ 

ঘাতক :_থরথরি এখনও কাপিছে হি 
স্মরিষ্ব! মে ভৈরব আরারে । 

জন্ম নেছে হরিনাম হতে । 

ক্ষয় অমর ওসই হপ্সি হতে উদ্ভুত প্রহলাদ। 
€ কিস, এট 'অসংযত বাকোর শাস্তি দিবার মানলে 

শন্বরহকে ইংপ্িত করিলেন ! রাঁজাজ্ঞায় শুন্বর. ঘাতকের. 
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অভিমুখে অসি উত্তোলন করিলেন । ঘাতক নির্ভয়ে বুক 

পাতিয়। বলিল ) 

দেখেছ কি সেনাপতি নীরব মশান ? 

শুনেছ কি শিশুকণ্ঠে হরিনাম গাঁন ? 
শানিত কুপাণ তুলেছ কি বালকের শির ? 
কোমল সে মাংসপিগ্ড পরশ পাইস্কা 

দ্বিখণ্ডিত হ'ল কৃপীণ”__ 

দেখেছে নক্বনে 8 

হিরণা :-_মিথ্াবাদী দূত ! 

ঘাতক 2-_-তণ'হতে অদ্ভুত ? 

বালকের রক্তলোভে উন্মত্ত অধীর, 

তুলিন্থ দ্বিতীয় খড়গ । 
হিরণা :£-_সাবাপি ঘাতক ! 

ঘাতক :--হুর্িবৌল হরিবোল ধ্বনি 
বালকঠে বহে অবিরাম ; 

পুরিল গগন, আচ্ছন্ন তপন, 
আধার ঘেরিল সব। 
মুতহস়ে হ্দিনীম ধ্বনি আমারে ঘেরিকা 

করিতে লাগিল হৃত্য মশান মাঝারে । 

হিম হয়ে এলো সর্বতনু ; 
ডরে. মহাবেগে হানিন্ু পা”, জ্ঞানহারা আমি । 

হিরণা :--ধন্ত দৈতাবীর ! | 

রা (ঘাতক কাশিপুর কথা! বোধ হয শুনিতে পার নাই, 
ফ্কারণ সে তখন মানস দেহে শানে সিরা করিতেছে । 

এসে বির! চিল ). | 
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ঘাতক : পেন্স ববে জ্ঞান, 

হরিনামগান শুনিনু আবার, 

প্রহলাদ তুলিছে রোল» হরিবোল, হরিবোল। 

(সুরে গাহিতে লাগিল, হুক়্ত' বেন্ছরো, তবু ভরপুর 

হরিবেল- হরিবোৌল--হুরি -.. 

€ প্রান উন্মাদিনি কক্সাধুর প্রবেশ ) 

কমাধু কে রে বাছ1 দানবের পুরে? 

মধুমাথ1 সরে গাস্ হরিনাম ! 

গাছিল প্রহ্থলাদ, ঘ'তক মারিল তারে! 

ঘাতক :-_মাগে! ! হরিনামে মরিল ঘাতক । 

'হিরণ্য £₹--এসেছ কি রানি, 
পুজহৃ্ত পরায় দেখিতে স্বামীর ? 

কয়াঁধু ৮--না_ না ! 

তণ্তরক্তমাথা তনয়ের শির 

পিতার কোমল হস্তে সেঞ্জেছে কেমন, 

দেখিতে এসেছি অশমি উন্মার্দিনি 4 

ছিরণ্য ১--পরিহাল করোনাক” রাঁপি! 
আমি পারি, 

পানি আমি লাধিতে সে অসাঁধা সাধন । 

পু কেন? হুলে প্ররোজল, 
খধমশ্হতু আশস্বপ্রাণ বলি দিতে পারি, 
আকাতবে, হাপিমুখে নিশ্চিন্ত নির্ভরে | 

শ্রতিই হুর্ববল তুমি ভেবেছ কি মোনে ? 

কল্মাধু না প্রভু! ম্বপনেও ভাবিন! কথনও 
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ভিরণা £--সতা বটে, মৃতুযুর ছুয়র হতে ফিরেছে প্রইলাদ, 

কিন্ত মনেও দিওনা স্থান, 

হরিনাম কারণ তাহার । 

অকমন্ত ঘাতকের বিশ্বাসহীনত1 

ঘাতক £__(শরবিদ্ধনৎ) দয়! কর, দক্পা কর প্রভূ ! 

হেন আখ্যা] দিওন]। দাসেরে । 

দৈতারক্ত ধমনীন্তে বহে পুর্ণতেজে ; 
অ+জীবন নিক্পোজিত ঘাতকের কাজে ; 

শানিত কপাণ তলে, 

কত শত ছিন্ন শির পড়েছে লুটায়ে ; 

উল্লাসে দানব রক্ত নাচিয়। উঠেছে; 

শুপ্ত রক্ত সারা অংগে মাথি, 
কুতার্থ হয়েছি আমি রাজকার্ধা সাঁধি। 

কভু কি দেখেছো, 

স্থিরমুষ্টি এই কর হতে খসিতি কপাণে ? 

কভু কি দেখেছে! প্রভু 
কম্পিত এ প্রাণ, শঙ্কিত সদন £ 

কিন্তু কি কব তোমারে ? 

পুষ্প হতে সুকুমার কিশোর বীলক-_ 

মৃত্যুঞ্জস্বী নম মুখে লয়ে 

বিভীষিক? দেখালো আমারে ! 
কাপুরুষ, কণপুরুষ শতবার আমি, 

কিন্তু নছি বিশ্বাসঘাতক । 
হিরপ্য :খিশ ঘাতক |. 

... ক্ষোভ তব. করিব নির্বধান রুদ্ধ করি হরিনাম গান 
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দৈতাপ্রাণে জাগে বিভীষিকা, নূতন সংবাদ ! 

কিন্তু উন্মত্ত বারণ ? 

সেত' কভু মানে ন1 বারণ, চাহেনা করণ, 

পদতলে তাঁর মহোল্লাসে গরজে মরণ । 

(পরিক্রমণ সকলে স্তব্ধ) 

হস্তিপদতলে মরিবে প্রহলাদ, রাজ আজ্ঞা ইহ1। 

শন্বর ! যাও, শ্রীন্র যাও ! 

অপেক্ষায় রহিব হেথায়__ 

প্রহ্লাদের মাংনপিও হেরিতে নম্বনে | 

(শন্বর চলির1 গেলেন । কিয়ৎক্ষণ মকলেই নিস্তব্ধ 

ব্হিলেন । কশিপু উন্মভ্বৎ পাঁদচীরণ করিতে লাগিলেন । 

কোনক্রমে একটু সুযোগ পাইয়। কয্পাধু শাস্তস্বরে বলিলেন__ 

কথা প্রা কান্নার মত) 

কর়্াধু ১ প্রভু ! 

হিরণ ২ বিরক্ত হইয়া) আঃ] স্তব্ধ হও রাশি! 
ক্গণেক অপেক্ষা কর। 

সন্তানের ম্বৃতদেহ চাপি বক্ষোপরে, 

যত পার, ধত পার করিও রোদন ; 

আমা"পরে বত পার অভিশাপ করিও বর্ষণ । 

আমি চাই সত্যের সন্ধান ! 

ই ই, সতোর সন্ধান ! 

আপনার পুভ্রবিনিময়ে ! হোকু না সে" ** 

আর ঘলিতে পারিলেন না পুনরায় উদ্ভুাস্ত ভাবে 

স্বুরিতে লাগিলেন $ কক্াধু অঞ্চলে মুখ চাপিয়! কাদিতে 
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লাগিলেন । ম্বাতকটি সহসা কন্াধুর পদতলে বিয়া 

পড়িল, বলিল) 

ঘাতক £ মাগো ! নীচ বংশে জনম আমার ; 

নীচ সঙ্গ, নীচকার্ষে কাটায়েটি সম জীবন ; 

কিন্তু কুহকী সন্তান তোর, 

খুলে দেছে হৃদয়ের ডোর । 

আজি মুক্ত হৃদিভার, জানিয়াছি সার, 
ংসার অসার; ভবে সারাৎসার, 

হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম গান । 
(সুরে) হরিবোল- হরিবোৌল-হরি *** *** 

হিরণা 2 স্তব্ধ হ ঘাতক । 

ঘাতক :--ভ্রভঙ্গে কি টলিবে হৃদস্ ? 

নবরঙ্জে মেতেছে এ প্রাণ, নবরসে ভরেছে ভুবন । 

চিন্তা নাই, লজ্জ1 নাই, নাইকোন ছ্বিধ। ; 

কেটে গেছে নয়নের ধাঁধা । 

মরণ মবিষ্প! গেল হরিনাম গানে, 

স্বচক্ষে নেহারি, ম্বত,যরে করিব আমি ভক্ম » 

মৃতাঞজস্ধী নাম এনেছে প্রহলাদ, 
হরি হবি নাদ করেছে উন্মাদ । 

(কশিপু ক্রোধে অসি তুলিলেন, ঘাতকের সেদিকে 

দৃষ্টি নাই ; কক্সাধূ কীদিযা' উঠিলেন “উঃ” বলিয়! ) 
ঘাতক কেন মা রোদন ? 

হরিনাম ধন, পেস্কেছে ষে জন, 
_ সফল জীবন তার, সফল মরণ। 

-স্থলি হেরাজন। 



দনব গৌরব ৫৭ 

( নির্ভয়ে বুক পাততিক়া দিল, কশিপু অসি ফিরাইয়। 

লইলেন, বলিলেন) 

হিরণা £না ! ক্ষুদ্রভীব ত,ই। 

ন্ধ আত্মহারা, মায়াঘোরে ঘেরা ! 

বা-ব1; তোরে নয় আজ 7 বা । 

(বাতক চলিক্প! গেল । মঞ্চ স্তর, ক্ষণপরে বাহিরে শব্দ । 

ঝশিপু ও কয়াধু উৎকর্ণ হইলেন । অসম্ভব চঞ্চলতা উ 

হৃদয়ে, বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় না। কশিপু যেন 

নিজেকে প্রস্তুত করিবার জঙ্তই বলিলেন ) 

হৃদয় গ্রপ্তত কর রাণি, 

সন্তানের নুতদেহ হেবিতে নয়নে » 

হরিনাম ধ্বনি নিথর হইয়া গেছে 

রক্তমাথ। কণ্ঠনালী পরে । 

(প্রবেশ করিল শন্বর, সঙ্গে আহত, রক্তণস্ত এক 

দ1নব, সে মাহুত। শশ্বরের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, কম্পিতি চরণ, 

কিছুটা যেন ভয় ও সচকিত ভাব; মানতের মাধা আর্ত 

ভাঁবেরই প্রকাশ ) 

এসেছ শম্বর ? কি হেত, কাতর? 
শত্রু নাশে বিকল কেন ব1! 

একি ? শোঁনিতের লেখা 

কেন হেরি মাঁহুতের গায় ? 

শন্বর :₹₹- প্রভু ! মায়াবী বালক ! 

(কর্পিপু বুঝিলেন যে কিছু একটা! অসম্ভব খটিয়াছে। 

সেটি জাঁনিবার আগ্রহবশেও বটে, স্বীয় সংকল্ে ব্যাঘাতের 

আঘাতেও বটে, বিরক্ত হই! শ্লেষের সুরে বলিলেন ) 
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কিরখা 1১ ই1, জানি আমি মাক্সাবী বালক । 

বল, বল তার মাক্সণর কাহিনী, 

শুনে পরিতৃপ্ত হই । 

শশ্বর 2 বারী হতে বাহিরিক্স1 উন্মন্ত বারণ, 

ছুটে চলে রাজপথ দিন) ; 

পদভরে কাঁপিল মেদিনী ; 

পথিক পলাম্ব ভয়ে, ত্রস্ত সর্বজন । 

মদগর্বে ছুটিযাছে বারণ দুর্বার, 
অংগভধগে অস্থির মীহুত্ত লুটাঁয়ে পড়িল ভূমে। 

অশ্বপৃষ্ঠে ধাইন্ু পশ্চাতে ; 

সহস1 দীড়ীলে। গজ প্রহলাদে হেরিযা, 

নরনারী হাহাকার করিয়] উঠিল । 

'আশ্চখা রাজন! হরিনামে উন্মন্ত বালক, 
ভয় নাই, চিন্ত! নাই হৃদে ; 
অবিরাম হরিনাম গাহিছে আনন্দে । 

হিরণা :--উত্তম হে দম্থজপ্রবর ! 

বালকের কে শুনি হরিনাম ধ্বনি, 

আনন্দেতে আত্মহার। ত),মি কি করিলে ? 

(শন্বরের ইংগিতে দীনভাবে মাহতের প্ররস্তান ) 
শহ্বর :-_ জ্ুদ্ধ হইও না প্রভূ! অক্ভুত ঘটন! ! 

চারিদিকে নরনার্ধী করে হাভাকার, 

মরিল প্রহলাদ, নাহি প্রতিকার । 

ছুরস্ত বারণ, জানে সর্বজ্ঞন ৷ 

কীর্দিল কেহ বা, হাসিল বা কেহ, 

হেক্সিতে কৌত,ক দুর হতে দেখিতে লাগিল কেহ 



দ'নব গেৌবব রি 

স্তব্ধ গজরাজ, কী ভাবিয়া! মনে 

নতজানু পড়িল ভূমিতে । 
তারপর, বিস্মিত হয়োনা দেব, 

এনো না সংশয় ! 

মাতা যথা সম্তানেরে টেনে লয় আপনার বুকে 

অস্গীম আগগ্রহে, ব্যাকুল বন্ধনে, 

সেইমত্ত ত,লি শুণুপরে বালকেরে নিল পুষ্ঠদেশে । 
হরিনাম গাহিছে বালক, 

তখলে তালে নাঁচে গজরাজ, 

শতকে হরিধ্বনি জাগিয়। উঠিল । 

হিরণা :-উন্মন্ত ফি হয়েছে দানব ? বন্দী কর সবে। 

লৌহ কারাগারে 
আবদ্ধ করিস্ব1 রাখ লৌহের বেষ্টনে । 
অগ্রে করি কালরূপা পুভ্রের নিধন, 

তারপর জানি আমি দানবের মুখ হত 

কেমনে হরিতে হয় হরিনাম ধ্বনি । 

কোথা প্রহলাদ ? 

লয়ে এস তারে । শাস্তি তার__ 

( ছুটিতে ছুটিতে প্রহলাদের প্রবেশ ) 

প্রহলাদ £--শীস্তি দাও পিতা; বাহ! ইচ্ছ! তব, 

শুধু হরিনাঁমে করোনাকো মান1। 

(ম্বরে) হরিবোল-_হরিবোৌল-হরি-*" *** | 

(ছুটির গিয়া কয়্াধুর অঞ্চল ধারণ করিলেন । ককাধু 

শিরশ্ ম্বন করিয়। তাহার মস্তকে ভস্ত বুলাইতে লাগিলেন) 



৬৬ দানব গৌরব 

ন1 হেরিস্বা ঘরে তোরে 

ছুটিক্বা এসেছি হেথা মাতা । 
(মাতা'পুভ্রের এ মিলনদৃশ্য কশিপুর অঙসহা হইল, 

তিনি রূঢ়্কণ্ঠে বলিলেন ) 

হিরণা £-_ভাগ্য বশে দুইবার 

কালের কবল হতে এসেছ ফিরিয়া ; 

ভাই বুঝি দেখাইতে আপন গৌরব, 

পিতাঁরে করিতে হতমান, 

হরিনাম বিষ মুখে লক্ষে 
আসিম়াছ পিতার নিকটে 

পিতৃদ্বেষী সস্তান আমার ? 

প্রহ্লাদ 2--হেন কথা বলোনা, বলোনা পিত1 ! 

বড় ঘাথা পাই আমি মনে । 

ভোমা হতে ভনম আমার, 

তোম! হতে দেখিন্থ সংলার ; 

যে মুখেতে গাই হ€রনাম, তোমারি সে দান ; 

পুল্ল আমি তব গ্েহের ভিথাবী সদ1। 

হিরা £__-পিতৃ আজ্ঞ1, রাঁজ আজ্ঞা দলিয়! চরণে 

চাও ভিহ্গ] ম্েহ, ভালোবাস ? 

এ হেন চ1ত,রী, সামণন্ত বালক তই, 
কোথাক্স পাইলি ? কে শিখালে! তোরে ? 

প্রহ্থলাদ £- পিতা! শিখি নাই কিছু, জানি নাই কিছু ! 
... শিখিয়াছি হরিনাম গান। 

হিরণা £_-কালফণী দংশিয়াছে শিয়রে তোমার, 
কি হবে ওধধে? শশ্বর ! 



দানব গৌরব ৬১ 

অসহা এ পরাজন্ন । উন্মাদ করিবে মোরে । 

ক্ষুদ্র শিশু বার বার করে অপমান ? 

আমি দনুজপ্রধান, হত গর্বমান , 

নিবারিতে নারি কোনমতে 2 দনুজ গৌরব 

পথের ধুলির পরে যাঁর গড়াগড়ি । 

ক্ষুদ্র এক শিশু হলে দানবের অরি ? 

বধ কর; বধ কর তুরস্ত বালকে যে উপায়ে পার । 

যে মুখেতে লম্ব হরিনাম, 

সেই মুখে তুলে দাও বিষ কালকুট, 

শত্রনাম নিম্পন্দ হইয়! ধাক নিথর অধরে । 

লয়ে যাও দূরে; 

চক্ষুর সম্ুখ হতে দূর কর তারে। 

( কক্সাধূ আরও জোরে প্রহথলাদকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন । 
অভিনখন-জড়িত কণ্ে প্রহলাদ কহিলেন ) 
প্র্লাদ 2 ছেড়ে দে জননি ! 

হিরণা £--ছেড়ে দাও রাণি! 

ভালে পুত্র করেছ প্রসব, 

জন্ম যার হপ্সিবারে দানব গৌরব । 

কিন্ত জেন স্থির, 

মহাবল হিরণ্যকশিপু আমি, 
জীবিত থাকিতে এ কলংক লেখা 

রাখিব ন দ1নবের ভালে । 

( করাধূ রোদন করিতে লাগিলেন ) 
ভেবেছ কি রাশি, 

রোদন তোমার গর্ব মোর পারিবে হরিতে রা 



৬২ দানব গৌরব 

ছেড়ে দাও 'অব্াধা সম্ভানে, 

দেহের বন্ধন তব পীরিবে না রক্ষিতে ভাঙবে । 

কক্সাধু :- প্রস্তরে গঠিত কি গো হৃদয় তোমার ? 
এমন নিষ্ঠর, এতই নির্দয় ? 
কেণন্ প্রাণে পিতা ত,মি 

জননীর কোল হতে সন্তীনে কাড়িতে চাও ? 
দিতে চধ্ণ মরণের “কখলে € 

হিরণা ১ পুজ্র কোথা ? 

শত্রু সে আমার, শক্র সে তোমার, 

দানব মহিষী ত,মি। 

প্রহলাদ £--( অভিমানে ) ছেড়ে দে জননি ! 

কেন তই ব্ণীকুল এমন ? 

চলে বাই দুরে, বছদুরে ; 

পিতার নম্বন হতে মুছে যাঁক্ প্রহলাদের ছবি | 

হরিনাম গাহিতে গাহিতে 

কাঁলকুট বিষ সুধাসম তুলে লব মুখে । 
কক়্াধু --বাছারে আমার ! 

 প্রহলাদ £-হরিনামে পেক্েভি জীবন, 

হরিনামে দিব বিসজ্জীন | 
মাগো ! বল্ হরিবোল, উচ্চকণ্ডে বল্ হরিবোল । 

তোর কণ্ঠে হরিনাম শুনিতে শুনিতে, 

এই মুখে হরিনাম বলিতে বাঁলতে, 
হয় যদি অবসান জীবন আমার--- 

 কোদিস। ফেলিলেন, করাধু, কা দিলেন, কশিপু ক্রন্দন 
চাঁপিবার : জন্তই বলিলেন ) 



দানব শৌবব ৬৩ 

হিরশা ১--খিলম্ব অধিক আমি সহিব না রাণি। 

শেষ কর প,জ্র সনে তব শেষ বাণা। 
শঞ্াদ 2পিত] ! মোর তরে গঞ্জনা দিয়ে! না! মায় 

আনে! হলাহল; করি আমি পান, 

ঘুচে ঘুক্ প্রাণ থাক তব মান। 
চল সেনাপতি ! রাজ আজ্ঞা করহ পীলন । 

(সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া)? অগ্রগামী হইলেন ; শর 

পশ্চাতে গেলেন । কক্সাধূ আচ্ছন্নের মত ভূমিতে লুটাইর 

পড়িলেন । কশিপু অস্ফুটকণে কি যেন আবৃত্তি করিতে 

লাগ্সিলেন, ঠিক বোঝা যাক্স ন1, ইষ্টমন্্ব কি না) 
কয়1ধু ₹__চলে গেল, চলে “গল নিষ্ঠর তনয় -। 

সংলারে আসিয়া পেলো না মমতা, 
পেলোনাক স্নেহ ভালোবাসা, 

_অন্ভিমানে হলাহল নিল গলে তলে । 

তাই ভালো, তাই ভালো হলো ! 

পিশাচী জননি অমি, নারিলম রন্সিতে সন্তানে | 

( অক্তশ্রধারে কীদিতে লাঁগিলেন। সে দৃশ্ত সা করা 

কঠিনহৃদয় হিরণা কশিপুর « সাধ্যাতীত । বারংবার ইতন্ততঃ 

পরিভ্রমণে চিন্ত শান্ত হয় ন', দস্তে দস্তে ঘর্ষণে চাঞ্চল্য দূর 

হয় না, হম্তনিপীড়নে আবেগ যেন বৃদ্ধির পথেই চলে। 

ক্রন্দন বিকৃত কে বলির উঠিলেন ) 

হিরণা £_স্থির হও, স্থির হও রাপি ! 
অঞ্ভাঁরে বিকল করো না মোরে। 

মৃতদেহ এখনও ত' হেরনি নয়নে + 

রোদন কি হেতু তবে? 



| ৬৪ দানব গৌরব 

শ্বাসহীন দেহটিরে বুকে তুলে লয়ে 
অল্প অশ্রুর ধারে সন্তানের করিও তপন । 

শপথ তোমার, আমি যোগ দিব তাহে । 

(নীরব ) 

আমার প্রীপের বাণী বুঝিছ কি রাণি ? 
বুঝিছ কি ৮০:28 

স্সেহভিক্ষা1! করি পিতৃপদে দাড়ালো সম্তান, 
প্রতিদন পা 

শক্তি দাও, শক্তি দাও ইষ্টদেব মম, 

শক্তি দাও কে আছ কোথায়, 

ক্ষণতরে মমতারে রাখ দুরে দূরে । 

তারপর তারপর-_-ও হে! হো! । 

রাণি! রাদি ! 
ফিরাও শন্বরেঃ ফিরাও শন্বরে | 

€টলিতে টলিতে প্রস্থান । কক়াধু হতবুদ্ধি হইক্স) 

যহিলেন, পরে অশ্রু পুরিত কণ্ঠে বলিক্া উঠিলেন ) 
কক্সাধূ £_ নারায়ণ ! নারায়ণ !. 

(এ করুশ তৃশ্তের সমাপ্তি না দিলে ছঃখের ভারে 
মঞ্চ নামিয়া যাইবে ।) 



পঞ্চম দৃশ্য 
দুগ্ত সংকেত £--ধনানী সমাঁকুল এক পন্দততপৃষ্ঠ । বিরূপী 

টপদানবী ধীর পাদধিক্ষেপে অতি সাবধানে আরোহণ 

করিতেছেন । সহনা উপদানবী বিরূপাক্ষকে* গামিতে 

ক 

স্্ঞর 

বিশ্যিকয 

হংাগত ক রিলেন ও অনুচ্চ চাঁপাক্ে বলিলেন ) 

উপ £- শ্রই সেই স্থান । 

শে 

রঃ 

(বর *-- 

এ যে দেখিছ দুরে পর্বত গহবর, 

মনে হয়, ওরি মাঝে আবাল তাহার । 

নিভক্ে চলির1 বাও । 

( সভগ্প বিস্ময়ে ) বি ভীষণ স্থান ? 

বায়ু স্তকগতি, রুদ্ধ সমীরণ 

ভরে বুঝি পশে না আলোক ? 

শব্দহীন ছায়াহীন এ কোন্ প্রদেশ ? 

. এর মাঝে বনতি বাহার, 

লাহি জানি, কী ভীষণ প্রকৃতি তাহার? 

মুন্তি বা কেমন ? 

শুনিক্বাছি, 
মহাতেজা তপস্বী জনেক নিষনে হেথা | 

সংস্/রের কোলাহল করি পরিভাগ, 

শ্বভাবনিমিত এই পর্বস্ত দেউলে অধিষ্ঠান ভার । 

মহ1গুণী, প্রচ্ছন্ন সাধক + 

তপন্তা গ্রভাবে অহিকুল ভীত সশহিত্ে, 

ভূতালম আজ্ঞাকারী নদ! 
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ধীরে ধীরে, অন্তি সাবধানে বাও তার পাশে । 

পূিয়! চরণ, চেয়ে লবে বিষ কালকুট, 
অবার্থ, অমোঘ যাহ! । 

মোর নাম লয়ে 

সেই ব্ষি দিবে রাজ করে ; 

বলিবে তাহারে, প্রহলাদনিধনে এ আমার দাঁন। 

যাও । 

বিরূ ২5 যাব মাতা তোমার আজ্ঞায়, হোক্ মৃতুমাঝে , 

প্রশ্ন করিব না । 

কিন্তু বিশ্মিত করিলে মোরে ! 

এ হেন অজ্ঞাত স্থান, হুর্গম, ভীষণ 
জগতে.থাকিতে পারে, ছিল ন। কল্পনা ৷ 

নারী তুমি, অস্তঃপুরচারিনি রমণী, 

কোথা হতে, কেমনে ম1 পীইলে সন্ধান £ 

উপ £-_ ষে রমণী পরতিবিরহিনি, বিধবা জগতে, 

প্রতিহিংসা» প্রতিশোধ জীবনের মূলমন্ত্র যার, 
তার পাশে হেন কার্য আছে, যাহা অসম্ভব 

যাঁও, সময় বহিক্ব| যাক্স ১ 

বন্দিয়! চরণ নতজানু মাঁগিবে প্রসাদ ; 

'চাহিবে এমন বিষ,» উগ্র হলাঁহুল» 

ভোলানাথ, নীলকণ্খ যিনি, 
তারও বাহে নাহি অব্যাহতি । 

প্রশ্ন বদি করেন সাধক, 

বলিও তীছীরে, বজ্ঞ হেতু মাঁগিতেছ বিষ 

বি 2 (লাশ্চর্বে), বজ. ? | 
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উপ £__মভা বজ্ঞ ইহা । পশ্চাতে বলিৰ তোমা । 
(এমন সমক্ন পশ্চাদ্দিক হইতে গীত শ্রুত হইল । উভ 

চকিত হইলেন। উপদানবী ত্রস্ত হস্তে বিরূপান্ষকে 
টাঁনির়! বলিলেন) 

এস অন্তরালে ; এ বুঝি আসিছে লাধক ! 

(উভদ্বে 'পাশ্ববন্তী লতাগুল্সের অন্তরালে আত্মগোপন 
করিলেন । গীতমুখে হাতে কাঠের করতালি বাজাইন্ডে 

শাঁজাইতে এক তপস্বীর গ্রবেশ॥। তিনি আপন মনে 

গাহিতে লাগিলেন) 

ডম. ডমাভম্ ডম্। 

বাজে, ববম্ ববম্ বম্। 

চলে, শন্ শনাশন্ শন্। 
হেথ| জীবন মরণ পণ । 

মরণ আসে জীবন সাথে, 

করছে খেল! দিবস রাতে, 

নেইকে। থাম চলার পথে 

ঝম্ ঝমাঝম্ ঝম্। 
বাজেঃ ববম্ ববম্ বম্॥ 

€ গাছিতে গাহিতে নিজ গুহাবাসের পানে চলিলেন। 

অস্তরাল হইতে বির পাঁক্ষ ও উপদানবী বাহিরে আলিলেন ) 

উপ :__(ক্ঠ চাপিক্া অতি বাগ্র ভাবে) 

দেখিলে সাধুরে ? 

বির »-- দেখিয়াছি মাত1! 
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চলমখন বিদ্বাতের শিখ) এক নয়ন ঝলসি গেল" 

দেখিয়াছি মাত] ! 

দ্বাদশ ক্ষ্যের জো তিঃ, অংগেতে মাখিত্্া দেন 

ঢাকিয়া রেখেছে তারে দেহের শুহনি, 

পাছে সৃষ্টি দগ্ধ হয়ে ষার»**" 

দেখিয়াছি মাতা ! 

ঠিক দেখিয়াছি । 

বাও পাছে পাছে, দ্রুত পাঁদক্ষেপে । 

গুহার প্রবেশ পুব্বে পথিমধো 
পদপ্রান্তে পড় লুটাইব্ন | 

নহে একবার সাধু যদি প্রবেশেন অপন আলয়ে, 

সবধা নাই যাঁও তার ভ্িসীমার পারে । 

বিরূ £-_ এ হেন অদ্ভুত কথ শুনিনি কখনও ! 

কি রহম্ত বল মোরে মাতা £ 

উপ £--  শুনিক্বাহি, 

গুহ। মুখে অগ্নিগর্ভ জালাভর। 

উত্তপ্ত যে নিশ্বাস প্রবহে, 

জীবকুল ভল্ম হয় তাহে। 

সংখ্যাতীত বিষধর অহি 

রুক্ষ! করে গুহারন্ধ। পথ । 
| যাও আর বিলম্ব করে৷ না। 

(বিরূপাক্ষ চলি] গ্রেলেন । উপদানবী ব্যাকুল প্রতীক্ষার 

০৮ ীড়াইয়! রহিলেন । | 
৭. মঞ্চ ঘুরিল। দেখ! গেল, পুর্ব্বোক্ত সাধুটি আপন মনে 

৮ 

পুর্ধের গীতটি গুপডণ করিনা! গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন, 

| 8 | 
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পশ্চাতে ছুটিতেছে বিরূপাক্ষ। সভস! কি যেন মনে করিয়া 
সাধু একস্থানে দ্রীড়াইলেন ও পথিপাশ্বস্থ এক বৃক্ষের দিকে 
তাকাইলেন ; তরুবর শির নত করিয়া? দিলে সাধু হাত 

নাড়ইয্স? তাহার শাখার প্রলম্বমান একটি ফল পাড়ি! 

লইলেন। শীখাঁটি উপরে উঠিয়া গেল। সাধু কি ভাবিয়া 

শাখাটির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । ঠিক এমনি সম্ব 

বিরূপাঙক্ষ বদ্ধাঞ্জলি হইয়1 তাহখর পদপ্রান্তে আসিয়া! বসিতেই, 
সাধুর দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি জিজ্ঞাস! 

করিলেন, স্বরে কঠোৌরতাঁরই সর) 
তপ £-- কে তুমি পতঙ্গ? কেমনে আসিলে হেথা! ? 
বিরূ :_ প্রভু ! প্রার্থী আমি । 

সপ ১-- কী আছে প্রার্থন! ? 

বির £-- বিষ। 

ভপ :- বিষ £ 

বির £__ কালকুট বিষ মাগি তব পাশে। 
তপঃ ছেখ! বিষ আছে, কে তোমারে দিয়াছে সন্ধান % 
বির £-- প্রশ্ন করিও ন1 দে । 

যথার্থ উত্তর আমি নারিব দানিভে 1 

শুধু কপ! কর, এই ভিক্ষা! চাই । 

'আঁসিয়াছি ধাহার আদেশে 

ভপ :-- (বাধা দিস) লে কগ্স' এখন খাক্ 1 

অশ্রে বল, কোখা1 পেলে পথের নির্দেশ ? 

বিল £-_ সাধা নাই, তাহাঁও প্রকাশি। 

ক্রুদ্ধ হইও না প্রভু ! 
আমি দাস, মাত্র আজ্জাবাহী 
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হায় কি অন্যার, দে বিচারে নছি অধিকারী । 

তপ :__ হলাহল কি হেতু মাগিছ ? 

বিরূ :_- থজ্ঞ হবে প্রভু । 

তপ £-_ (অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে) ষজ্ঞ ? 

বিরূ ১ আমি তাই জানি । 
( তপন্বী কিযৎক্ষণ ভ্রকুঞ্চিতি করিম বরহিলেন; পরে 

কহিলেন ) 

তপ :-- ভালো! যজ্ঞার্থে বস্তপি মাগো, 

নিশ্চয় মিলিবে । 

কিন্তু পুর্ধ্বে তার, বলিতে হইবে 

কিবা যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোথা যজ্ঞস্থল ! 

কে লইবে খত্বিকের ভার, 

কেব! হাত, কেই বা উদ্গাত1 

মহাগুহা যজ্ঞ ইহা বলিম্থু তোমারে । 

সামন্ত আধার, বিন্দুমাত্র সংঘাতে ইহার 
চূর্ণ হয়ে যাবে; 
কণামাত্র ক্রুটার পরশে ঘটিবে প্রলক়্ 

রঃ অতএব লাবধান ! 
বির £-- সকলি অন্ভুত ! 

তপ ৪ আমিও তাহাই বলি; সকলি অদ্ভুত । 
বিধাতার খেলা কি থেক্সাল, কিছুই বুঝিতে নারি 
মনে হর, নারী কেন নিক্ষোগ করেছে ভোমা । 

আস্ত শক্তি জননীর কোন এক বিশেষ বিকাশে 

গঠিত যাহার অংগ, হেন নারী কোন " 

€ টি উপদানবী প্রবেশ করিলেন, বলিলেন !) 
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উপ ₹-- হে তপন্বী ! লহ দেব প্রণণম আমার, 

ত্য কহিযম্বাছ, 
নারীদেহে অমি এক আম্মার প্রকাশ । 

(তপস্থী বিশ্মিত হইয়া হিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে 

হাকাইয়। রহিলেন ; পরে খিহ্বল ভাবে আছুা]শক্তির স্তব 

আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ; শুনিতে শুনিতে উপশানবীর 

গুষ্ঠন খুলিয়া গেল। ভিনি ভাবাবেশে যন্মতির ন্যায় 

দাড়াইর। ; দেহে এমন একটি জ্যোত্তিঃর উদয় হইল, যাহ? 
শুধু অন্ুভবগম্য, বর্ণনার অগমপারের কথা । ত্পন্থী 

সতাই তাহার দেহের মধা দিবা আছ্াশক্তি জননী-মৃতির 
দর্শন পাইলেন, দর্শকের নন্ুথে মুহুতের' জন্যও বদি সে 

দ্শ্তের অবতারণা সম্ভব হয়, সেরূপ আয়োজন নাটকের 

জূপদানে সহায়তাই করিবে ) 

| আগ্ভা স্তব 
স্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রঙ্নঃ পরমাত্বনঃ 1 
ত্বতোজাতং জগৎ সর্ববং ত্বং জগজ্জননী শিবে । 

মহদ্যাদন্ু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্। | 

ভ্বয়ৈবোৎপার্দিতং ভদ্রে তদধীনমিদং জগৎ ॥ 

€ তপস্বীর নাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বেশ 

কিছুক্ষণ দময় ল।গিল ;স্বস্থ হইঘ!র পর বলিলেন ) 

্পপত- মাগে। ! 

যজ্ঞ হেতু বিষ, তুমি মাগিকাছ £ 
শনি ন! তোনারে, দেখিনি জীবনে, 

কিন্তু কী যেন বিল্মন্ন লাগে ! 
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মনে হয়, থাক্ সেই কথা ** 

জিজ্ঞাঁসি জননি, এ কঠিন যজ্ঞকণর্ষে 
বড় প্রক্মোজন যোগ্য আধারের । 

দেখ! কি পেয়েছ তাঁর ? 

উপ £- মনে লয় হেন। 

তপ 2 বড়ই বিরল। 

| কালের কটাহে চড়ি কল্প হতে কল্প চলে যাঁক্স: 

বিধির ইচ্ছায় কোন্ এক ম্মরণীয় যুগে 
হেন যোগ আসে ধরণীতে | 

হেন যোগী, এ হেন সাধক 

আজি কি সময় হলো? 

ইচ্ছ! কি জেগেছে মনে তার ? 

কে বুঝিবে তাহাঃ কে জানিবে তারে ? 

সে যে এক, স্বতন্ত্র, স্বাধীন । 

অন্থরোধ মাতা, 

পরিচয় পথে কোন বাধা-_ 

উপ ২ ছিল। আর বুঝি রহে না আগল। 
| মাত! বলি সম্ভাবণ করিস্বাছ মোরে, 

পরিচক্স নিজ হ"তে গড়িয়া] উঠেছে 

এক নিবিড় সম্পর্কে । 
গোপনের স্থান কোথা আর? বিরূপাক্ষ ! 

পা (ইংগিত করিলেন, বিরূপাক্ষ বলিলেন) 

বূ১- দানব সম্রাট বীর হিরণ্যাক্ষ পত্রী 
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( এই কথা শুনিবামাত্র তপস্বীর অদ্ভুত পরিবর্তন । তিনি 

উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন ) 

তপ 2৮ গুরু, গুরু, গুরু ! 

গুরুপত্বী তুমি মোর । 

€ উপদানবীর পদপ্রান্তে লুটাইস়1 পড়িলেন । উপদানবী 

ও বিরূপাক্ষ উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত ) 
জননি গো! সন্তানে আশীষ দাও । 

কত ভাগ, হেরিলাম শ্রীচরণ আজি । 

দেখাইল এঁ রূপ যে ছুটি নয়ন, 
ইচ্ছ! করে, সে আমার নয়ন ছটিরে 
পুজা করি আমি । 

আহা হা]! নয়ন যাহার নাই, 

কিছু নাই, কিছু নাই তাঁর। 
উপ £-_- বিস্মিত করিলে মোরে ; ভিনি গুরু তব ? 

তপ ১ কেহ নাহি জানে । 

শুনাইব ইতিহাস মাতা যি আজ্ঞা কর। 
উপ :-- বল বংস! শুনিতে উৎস্ত্রক বড়। 

তপ £-- গত বহুদিন! সংসারের সহস্র আঘাত, 

তীব্রতম বেদনার ভার, অসাড় করিল যবে, 

জীবনের অসারতা বুঝিয়া লেপ্দিন, 

পথের নেশাক্ মাত! বাহিরিম্থ পথে ; 

গত বহুদিন !**" 
তারপর, উদ্ভ্রান্ত অধীর রূপে 
উন্মাদ ভ্রমণ, বুথা পর্যটন, কতদিন ধরে ; 
জীবনের আর এক পর্যায় 1: 



ণ৪ 

01) - 
| 
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শেষে এই স্থানে, 
আজ যেথ! মাতাপুজে মিলেছি হজনে, 

ঠিক এই স্থানে পাইলাম পথের সন্ধান, 
পথ চলা হলো অবপান । 

নবজন্ম লভি হেরিলাম জ্যোতিঃর জগত 

শুনিলাম শাস্তির নগীত | 

বিচিত্র জীবন তব! : 

“সবই যে তাহার চিত্র, 
কলের চিত্ত লয়ে 
সেই এক অদৃশ্য শক ভি, 

পুর্রীভূত আলোকের রাশি 

জ্বলে নেভে আপনার আনন্দ বিলাসে,- 
আমার সকল সত্ব, সকল চেতনা 
ভাহীরই রচনা” ০ 

বেদমস্ত্র হতে বহুগুণ শক্তিশালী 

সেই কথ শুনিন্ু প্রথম |. | 

জীবনে প্রথম ধার পদতলে লুটাইন্ু শির, 
তিনি গুরু মোর, তিনি শ্বামী তব । 

তাহার সাধন কথা বলিতেন মোরে, 

, হেথাকাঁর কথ! তারই পাশে শুনেছিনু আমি । 
তবে বড়ই বিশম্ময় জাগে_ 

বল মা জননি। এজগতে সকলই বিন্মন়্ । 

বিস্মক্ন তীহার রূপ, বিল্মন্ন তাহার গুণ, 

_. বিশ্য় তাহার রস। 
বার মাঝে বিশ্ময়ের জাগে অন্ুতূত্তি, 



২%? রে 
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বিশ্বের সমগ্র রূপ ধর? দেয় নয়নে তাঁহার । 

অরণ্যানী ভরা এই দুর্গম পর্বত পরাস্ত 

অপতিমাত্র পরিকর ছিল তার । 

কতবার বলিতেন মোরে, 

“একপ্রিন লক্ষে যাব তোঁম?, 

(দখাইব পরম যোঁগীরে, গুরুকল্প তিনি মোর? । 

মহাসন্মানে শিরোপরি হস্ত তুলিরা বলিলেন ) 

গুরু-গুরু১-গুরু ! 

আদর করিয়া মোরে করিতেন গুরু সম্ভাষণ । 

কিন্তু আমি জানি. গুরু, গুরু ভিনি মোর । 

থাক্ সেই কথা, _-ও বড় কঠিন ঠাঁই, 
যেখাঁনেতে গুরু শিষ্যে কেন ভেদ নাই । 

বল ত” জননি ! মহাবিষ কেন চাহ তুমি? 

এক দিন, **গভীর রজনী । 
নিদ্রাভন্তে সহসা ডাকিয়া! মেরে বলিলেন তিনি, 

“শোন রঠণি ! যদি কভু আসে হেন দিন, 

আমারে দেখিতে নাহি পাও, 

যেদিকে তাকাও, শুধু পরাজন়্, 

জয় আশা ধেন চিরতরে বিচ্ছিন্ন তোমাতে, 

তুনি জান মোর গোপন সে সাধনার স্থান » 

সেথা! গিয়ে গুরু সন্নিধানে মোর 

হুলাহল লইবে মাগি! ; 
উগ্রবিষ শর পরে করিবে প্রস্নোগ.। | 
পরশে তাহার মহাবিষ অস্থতের রূপ বদি ধরে» 

জানিহ নিশ্চয় শক্রূপে দত্যের প্রকাশ সেখা। 



মে 

তপ :-- 

উপ £- 

ভপ $-_ 
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সত্যরূপী তিনি । তার পাঁশে পরাজয়, 

গৌরব তোমার, গৌরব আমার । 

অসংকোচে “জন়্+ দিক্সা তারে" 
কে? কে? “জঙ়্” নাম কে ধ্বনিল কানে ? 

তুমি? কে তুমি রমণি ?” 
আমাকেই সম্বোধন করিছেন তিনি, 

দৃষ্টি ভিন্নদিকে । 

নির্বাক নিম্পন্দ পাশে দড়াইক়! আমি, 

সাধা নাই কেশন কথ শুধাই তীহাবে । 
সেই একদিন". *.. 

তারপর, তারপর মাতা ! 

- তারপর আরও অদ্ভুত ॥ 

আমার অস্তিত্ব কথ! মনে নাই তার। 

শব্যাক্স শয়ন করি 

সেইক্ষণে লভিলেন সুতির আশ্রর | 

বুঝেছি জননি, সমাধির রূপ ইহ! এক । 

সমাধির রূপ? 

ধ্যানের গভীর তলে ভবিষ্যের ছবি দরশন 

কখনও কখনও হয় । | 

' বাহিরেতে বাণীরূপে প্রকাশ তাহার, 

হয়ত” ব। হয় ! কে করে নিশ্চয়? 

. সেকথা! এখন নক্ক, 

জিজ্ঞাসি জননী, শক্রু হেন. দিয়েছে কি হানা ? 

অথবা! তাই বা জিজ্ঞাস! কেন ? 

_ শবিষ লাগি আসিয়াছ ববে, ্রশ্ন' কেন আর? 
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) এই লও ফল, শক্রমুখে নির্ভস্ষে তুলির। দাও, 

যজ্ঞ কল লভুক তোমাতে । 
(হপস্বী হস্তস্থিত ফলটি লইয়া কিয়ৎক্ষণ ধাঁনের ভংগীতে 

দাড়াইরা রহিলেন ও সর্পের হ্যায় “হিস্ হিস্? শদ 
করিত লাগিলেন । পরে ত্র ফলে একটি কামড় দিয়া চগ্চ 
নুর্রিত স্বস্থাতেই বলিতে লাগিলেন, স্বরে অস্বাভ।বিক 

বাঁসুকি নিঃশ্বাসমাখা, তীব্রজ্জালভরা 

ধর এই ফল। 

( উপদানবীর ইংগিতে বিবূপান্ষ কম্পিত হস্ত পাতিলেন । 
ফলটি তাঁহার ভাতে পড়িল, সাধু নিমীলিত নেত্রেই বলিকা 

চলিজেন ) 

_.. জিহ্বাতে পরশমাত্র জীবনের হবে অবসান । 
নিস্কৃতির কোন পথ নাই। 

স্থির রহে বাস্থকি দংশনে, 
. হেন শক্তি জগতে হুলভি । 

যাও! মা বাসুকি উদ্দগ্রীব আকুল আজি 

হেরিতে সে সাধক প্রবরে, 

ষে তাহারে সুধা সম অংগেতে মাখিতে পারে । 

যাও, চলে যাও সম্মুখ হইতে ! 

শীগ্র বাওঃ নহে ভঙম্ম হয়ে বাবে। 

( উপদানবী ও বিরূপাক্ষ সহসা সাধুর এই ভাবপরিবর্তনে 
বিশ্মিত ও ভীত হুইপ্1 মুখ চাওয1 চাওয়ি করিতে লাগিলেন, 
পরে যেন পলাইঙ্সা প্রাণরক্ষাই শ্রেয় বিবেচনায় ভ্রতপদে 
প্রস্থান করিলেন । ) : 
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সাধু সেই একই ভাবে কিক়্ৎক্ষণ দীড়াইয়া থাকার পর 

যেন সন্থিৎ ফিরিক্া পাইলেন ও ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়। 

কাহাকেও দেখিতে না পায়! আপন মনে বলিলেন ) 

মকলই অদ্ভুত ! 
শেষ কোথ। নাহিক” ইহার ! 

শেষে কিনা নাগ রাজো? 

হা! হাঁ! হা! 
আর কত রাজা আছে তব 

বলত' অন্ত দেব? 

(ধীরে ধীৰ্ে ম্বীয় গুহাভিমুথে গমন করিতে লাগিলেন; 

পদ পড়িয়ণ গেল ) 



ষন্ঠ দৃশ্য 
দত সংকেত ২-শুক্রাচার্ষের আশ্রম । একটি কুটিরের 
£লুথস্ত বারণন্দায় একখানি বাপ্রচমে র উপর বসির) আছেন 

কচার্দদেব, পদতলে হিরণাকশিপুঃ তাহার অতি সাধারণ 

বেশভূষা ) 

হিরণা £--বড় শ্রাস্তঃ বড় ক্রাস্ত 

আনি দেব মমেরি সংগ্রামে । 

তৃষিত্র আগ্রহে ব্যাকুল হৃদয় মোর, 

তোমারে চাহিতেছিল অতি সংগোপনে। 

হে গুরু! দেখাও আমারে পথ, 

কঙবোর দাও হে নিদ্দেশ ; 

 পথহার দিশাহাীর। আমি চলিতে চকিতে | 

প্র £2-- কেন বস উতলা এমন ? 

মহ] ভাগ্যবান তুমি, ব্রিলৌক ঈশ্বর, 

সরাস্থর যক্ষরক্ষ আদি যত স্যষ্ট জীব 

হুতম।ন প্রভাবে তোমার 

হিরণ্য 2--প্রভূ ! হিরণাক্ষ_ 

শুক্র 25 জানি বৎস; শুনিয়াছি সব। 

সাঙ্গ করি তীর্থ পর্যটন, কল্যই ক্কিরেছি আমি, 

তোমার বারতা সর্বাগ্রে জেনেছি । 

মরিয়়াছে হিরণ্যাক্ষ, প্রাক্তন তাহার ; 

তার তরে শোক কিবা? 

জ্ঞানী তুমি, সর্বশান্ত্রে পুর্ণ অধিকীর-_ 

হিরণা ২ প্রভু ! মৃত্যুতে কাতর নহি আমি ॥. 
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ত্রিভুবন জরী শুরে বধিল বরাহ, 

তাহাও সহিতে পারি ও 

কিন্তু বলে কিন], বরাঁহের রূপ ধরি 

বধিযাছে তারে বিষ্ণু নীরারণ ? 

অশ্রঙ্ছেকস হেন কথা কেমনে সহি দেল ? 

আমি জানি, পূজা করি, 

শিখিক্বাছি তোমারি সকাশে গুর্, 
নারাক্ণ নিক্ক্রির সতত, নিস্কায়, নিশুণ । 

এক মুখে ক্রিপাহীন; অন্ত মুখে ক্রিক্।শীল -. 

হেন যুক্তি কোঁনমতে মনে নাহি লয় ৷ 

সন্দেহ ঘুচাও প্রভু! তত্বদরশী তুমি, 
স্যষ্টিতত্ব একমাত্র তামাতে বিদিত । 

প্টক্রে 8 বিষম সমস্ত বৎস 1 

উত্তর হহার একমীত্র ভদয়ে তোমার । 

হেন গুরু উপদেষ্ট। জন্মে নাই আও, 

তর্কের প্রভাবে কিন্বা বুদ্ধির বিচারে 

ঈশভাব করে সমীধান । " 
হিরণ্য ২ সন্দেহের বশে ছুটিলীম হুদুর মন্দরে । 

করিলাম পণ, যত দিন ন পাই সন্ধান, 
হরিণ গান ধর1 হতে করিব বিলোপ । 
ভপের প্রভাবে প্রাপ্ অমরত্ব করিয়। অঞ্জন 

ফিরিলাম গৃহে | 

নিষ্ঠুঃ প্রহার এলো! নংকল্লে আমার, 

- অযাচিত, অপ্রার্থিত, অসম্ভব রূপে |. 

শুক্র 77 অস্ভুত ঘটন! 1 | 



দানব গৌরব ৮১ 

হব্রথা শুধু কি অদ্ভুত %. অচিজ্তা কাহিনী ! 

পুজনুখে শুনিল।ম হরিনামধ্বনি । বুঝিল!ম; 

 প্রতিদ্বনী ঘোর জাথা হতে চতুর কুশলী ; 

হন্ভ্ঞাতে লাম।র পুজ অস্ত্রে বধিয়া গিয়ে তে 

কিন্ত দান্তিক দানব আমি, 
কাতর না হই কভু সামান্ত প্রহারে । 

এ 2 গুনিক্াাছি বীর, প্রহলাদের কথ] । 

হিরণা £ দেই লে প্রহ্লাদ, জুকুমার শিশু, 

'পিতা' বলি আদিল সন্মুখে ; 

পুলক মবশ তন্থু, বুকে তুলে নিন । 

আশ্চর্য হে গুরু, হরিনামে দংশিল বালক । 

িষ্ট বাণী, কঠোর ভৎসনা, নিটর তাড়না, 

সব বার্থ হলে, ক্ষুদ্র এক বালকের পাশে ? 

বলে, হরি দখা ভার-_ 

স্/। ৩ বিশ্মিভ করিলে মোরে অপুর্ধ সংবাদে ? 

হিরণ দির বিশ্মসিত হস শুনিলে সে কথ! ! 

ঘাতকের খঙ্জামুখে দিলাম বালকে, 

বিশীীষিক1 হেরিল ঘাতক, 
খড়গ তার চূর্ণ হলে! শিশুকঠ্ে লাগি । 
মহাকায় উন্মভ বারণ পৃষ্ঠে লে নািল আনে | 

স্ধাধার! মত হলাহল করিল 'আদ্বাদ। 

ক্র ২ (মহা আাগ্রহভরে) কোঁথান প্রচ্লাদ € 

একবার দেখিৰ তাহারে ॥ 

হিরণ হয়ত বা রী পরপারে, ূ | 

নি 
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অশ্ি যদি নাহি ভূলে স্বকার্য আপন । 

শুরু £--- (বিশ্রিত হইয়1) সেকি? 

ভিরণা ১_দাঁনবেব অভিমান, দানব গৌরব 

| পরাজিত করিবে বালক ? 
একমাত্র অস্ত্র তার হরিনাম গান, ছুর্ভেস্ত কবচ, 

দেখি সর্ধভূক পারে কিনা দহিতে সে বাণ £ 

( অদূরে কুটার বাহিরে সঙ্গীত শ্রুত হইল । কশিপু 
উৎ্কর্ণ হুইয়/ বলিলেন ) 

কণ্ঠস্বর পরিচিত মোর, শুনিবাঁছি মন্দর কন্দরে 
কে আছ ওখানে ? 

(জনৈক আশ্রমবাসীর প্রবেশ ) 

ধর যেগা'তিছে গান, জনেক বিদেশী, 

_ সমাদরে লক্ষে এসে? হেথ! | 
( আশ্রমবাসীর প্রস্থান । বাহিরে তখন গীত চলিতেছে, 

উভস্ষে শুনিতেছেন ; শুনিতে শুনিতে কশিপু বলিলেন__ 

গীতের মধ্যেই কোন এক অবসরে ) 

তরুণ রেখা হৃদয় মাঝে ফুটবে কবে ভাই £ 
মনের আধার খুচে বাবে তাই ভাবি সদাই । . 

মান অভিমান দুরে বাঁকে 
প্রেমের পরশমণি পাবে 

শরণ নিয়ে ধন্য হবে তাহার রাঙা পায় ॥ 

প্রভু! | 
নীরব সাধক এক, াচ্ছন্ন, গম্ভীর, 

আনিষনে গাহিত সঙ্গীত; 



দানব গৌরব ৮৩ 

বিমোহিত চিত শুনিতাব অপার অখনন্দ | 

€ গীত কণ্ঠেই সাঁধুর প্রবেশ | গীতাস্তে লিন মহ" 

শ্বাগুছে ও সমাদরে তাহাকে অভা্থন' করিলন ) 

এস, এস মহাত্মন্ ! 

ব্ছু ভাগা রেখেছ ম্মরণে 1 

কতার্থ এ দীঙ্, পবিত্র এ দেশ 

সাধু; নমস্কার করি হে রাজন্! 
আপ্লাম হরিতে তোমার | 

হিরণা £--বহু পুণাবলে__ 
সাধুঃ₹- (বাধা বিয়া) নহে পুণবেলে, কাধাক্রোতে। 

হত্সুত" ব1 বিধির ইচ্ছণক্র, হক্গত" বা. 

(এষিঘৃণ্টি শুক্রাচার্ধাকে দেখিক্সা কশিপুকে প্রশ্ন করিলেন) 

সম্মনখ আমার £ 

হিরণা ২ আচার ভার্গব, গুরুদেব মোর | 
সাধু ২ প্রণতিত প্রণতি দেব 

পত্র ১৮ প্রণাম হে যতিবর | 

( উভয়ে নমস্কার প্রতিনমস্কার করিলেন ) 

সাধু ১ উদাসীন, ফিরি ইচ্ছাঁমত। 

হলে! সাধ, দৈতারাজে হেরিতে বারেক । 

কেতুহল জাগিল হৃদয়ে, 
অটুট সংকল্প ভরা শক্তি একদিকে 

বিশ্বনাশী বিধুরমায়া খেলে অন্তদিকে, 
এ ছুয়ের সমনগ্ঃ অপুর্ব বিশ্ময়, 
ক কৌশলে হবে সমাধান । 

শুক্র ৪ সাধু, সাধু হে মহান্! জুন্দর বিচার-্শ 1. 
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দানব গৌরব 

জগতের কাধ্যাঁকাধা বত, 

দেখিতে ঘে পারে এই মত, সুখী সেইজন ! 

শাস্তির পিধানে সদা শক্নন তাহার । 

ক্রোধ নাই, লৌভ নাই, হিংস নাই 

নাইক” বিদ্বেষ। 

বড় তৃপ্তি দর্শনে তোমার | 

বল মহাত্ন, ক্রোধ কোথ! পাব ? 

তুঙ্গ গিরিশূক্গ পরে; | 

হেরিক়াছি কত শত তপন্বী পুগব১- 

খবিমুর্তি“হেরিনু তোমার*** 

দৃশ্ত তেজে দানব ধরিতে চর সুমহান, £গ্রামে তত 

কারে? কেহ নাহি জানে । -*' 

আমি নিজে, উদামীন বেশে ফিছ্ি দেশে দেশে 
নাহি জানি কাহার উদ্দেশে 1 **. 

বিচারের নাহি ষে সমস, 

বিবাদের নাহি অবসর । 

চলিক্বণছি বিধির বিধানে, 
বিস্বা হবে শুকুনিত নিয়ামে £ 

এ চলার নাহি অবসান । 

দোষ যদি দিতে হয় কা'রে, 
ক্রোধ যদি ওঠে মনোমাঝে, 

হিংসা বদি বসে মর্ম স্থলে, 

সব বিষ ঢেলে দিব চরণে তাহার 

ভিরখ্য £-. হে সাধক ! 
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আমি বলি, জড়ের লক্ষণ ইহা । 

নিদারুণ শেল বক্ষের মাঝারে 

করে ববে মির প্রহার, 

সে বাপার জালা সহি হালিমুখে, জন্প দিব তার ? 

হুর্নলত1 ! 

ভুর্্বল মস্ডিক্কের শূন্তাগভ অসার কল্পনা । 

সবই যদি তার ইচ্ছাধীনে, কার্য কোথা মোর « 

বুথা তবে শক্তির সাধনা ? 

নথ তবে ভক্তির ভবন? ? 

বুথ তবে প্রেমের প্রেরণা ? 

স্ষ্ির প্রবাহ, 

থেমে বাঁবে শুধু এক অনর্থক উন্মাদ নত্তনে । 

ক্ুদ্র জীঘ! 
স্টির প্রবাহ নভে এমন ভঙ্গুর, এতই লরল, 

কুত্র বুদ্ধি, অন্ধ শক দিয়ে 
পরিমাণ কন্িবে তাহার । 

(কোলাহল করিতে করিতে দ্রততবেগে শহ্বর) নমুচি 

প্রভৃতি সেলীনীগণের প্রবেশ । ভর, বিল্ম, হতাশা প্রতি 
নানাভাবে ভাবিত সকলে, হ্রখ্যকশিপু তাভাদের 

এতদবন্থান্ম দেখিক্ব? অভিমাত্রার় বিরক্ত হইয়া বলিলেন) 

হিরণা £--উন্মান্ত কি হয়েছ শর $ 

পঙ্গপাল প্রায় সেনাদল লয়ে, 

(কা হতে আপিলে হেথার ? 

“কন বা আছিলে? 

শহর ২ হাঁফাইতে হীফাইতে) প্রভু! অডুত-_ 
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হিরণা :- হা ইহ, জানি আমি । 

দানবের দর্প ভেদ করি, 

ফুটিয়াছে অন্ভুত “অদ্ভুত এক” | 
অস্ত্র নাই অদ্ভুতের বক্ষে প্রহারিতে ? 
ধিক্ ধিক সবে ! 

এই সৈন্থ, এই সেনাপতি মোর ! 

গুরুদেব ! রাজ্যে মোর নাহি গরাক্সোজন ;. 

অক্ষম, হুর্বল অমি । 

শুক্র ১ €েন বৎস বিচলিত এত ? 

শাস্ত হও, শাস্ত হও । 

( শশ্বরের দিকে ফিরিস্1 ছগিগ্ধন্রে আচার্যা বলিলেন ) 

শস্বর! 
শম্বর ১-- অদ্ভুত ঘটন! প্রভু ! 

লেলিহান ধ্বক্ ধ্বকৃ জ্বলে অগ্গিশিখ1, 

মহাধূম উঠে স্সনঘ্বরে £ 

নয়ন ঝলসি যায় তীত্রতম আলোক সম্পাতে। 

ক্ষুদ্র শিশু হাসিমুখে নমিল বহ্িরে। | 
কত তারে বুঝানু কাতরে 7**". 

বলে, বহ্ছি নয়, বহ্ছি নক্ব ; 

বাহু মেলি হরি স্তারে ডাকেন আদরে । 

অক'তরে ঝাপ দিল কুগ্ডের ভিতরে । 

শুক্র ২ (শিহরিযা ) সর্কনাশ ! তারপর ? 

- হিবণা £--(সোল্লাসে) তবে? এতদিনে মন্্িল প্রহলাদ ? 

. সে সঙ্গে তার হরিনাম""'অন্বিনাম গান! 

ওছো! আনন্দ অপার ! 
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ধন্য তুমি, ধন্য হে শব্বর ! 

কাতর কি হেতু? মরিগ়াছে দানবের অরি। 

শঙগর £-- কিন্তু কোথা হতে ওঠে ওই ধ্বনি হরি হবি? 

ভাবিল।ম ভ্রম, শ্রবণে বিভ্রষ মোর, 

চাহিনু পশ্চাতে !1*-* 

দেখি নাই, দেখিব না, যে দশা ভেরিনু 

€ সকলেই শ্রবণের আগ্রহে নিস্তব্ধ, শস্বর বলিলেন) 

উপহাস করোনা দীসেরে । সাক্ষী কোটিজন ; 

কোথা বহি? কোথা তার জ্ছাল! ? 

মহানন্দে প্রহলাদ করিছে সেথা! থেলা। 

হা, জীবস্ত প্রহলাদ **" 

বৈশ্ববনর পরশ লভিয়, 

কিশোর গৌর তন্থু জ্যোতিমণস যেন । 
_ভাবাবেশে মণ্তিত বদনে মুহুমু্ছ করে হরিনাম। 

সভম্ত্র দর্শক, কেহ বা ইচ্ছার, কেহ অনিচ্ছায় 

মহারোলে হরিন!ম গাহিয়1 উঠিল। 
ধৃহিরণা 2-_ও2 1 মমণ্ধাতী পরাজয় । 

পুনরায়, পুনরায় 
শম্বর 5-_ হিল ও প্রতিজ্ঞা দৈতারাজে জয় দিব জানি 

বধিক্ন] বালকরূপী দানবের রিপু। 

রক্ষিতে যে পণ দানবের মান, 

'আক্ঞ] দিন্ু, বৃহৎ পাষাণ খপ্ড 

শিশু বক্ষে চাপাইতে বেগে 
যতক্ষণ, যতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে তার-_ 

হিরণ? হ(লোলানে) সাধু; লাধু দৈতাবীর | 
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পরম সন্তুষ্ট আমি কেইশলে তোমার । 

নিম্পেষিত মুতদেহ তার, 

নগরের চারিদিকে দেখাও সকলে ; 

বজ্জকণ্ঠে করহ প্রচার, হছরিনামে এই পরিণাম । 

শহ্দর ২ বৃহৎ সে পাষাণ ফলক, 

মহাকায় ভূধরের প্রাক, ূ 

সহম্র দানব রাখিতে পারে না ভার, 

শিশুবক্ষে করিল প্রহার । | 
আধার, আধার চারিধার 1**" 

সুর্যোর আলোক সহসা গ্রাসিল কিবা রান * 

নহে মিথা। ! সত্য, সতা, সতা ! 

ত্রিসতা করিলাম আশ্রম ভিতরে । 

নহেক; কল্পনা, আপ্থির বিভ্রম নয়, 

বু্ুৎ ভূধর উড়ে শুণাদেশে, 

ঢাকিক্পাছে সুর্যরশ্মিজীল । 

( হিরণাকশিপু স্থির হুইক়ণ শুনিলেন, পরে কিরৎক্ষণ 

উন্মত্ববৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন ) 

হিরণ্য £-_বুহতৎ ভূধর উড়ে শৃণ্যদেশে ! 
শৃখ্য দেশে" "শশা... 

(সহস1 সাধুর দিকে ফিরিয়া! বলিলেন ) 

হে উদ্দাসী ! বহুশ্রমে আঙ্গিয়াছ ভেরিতে বিশ্ব, 

হতাঁশ ন! করিব তোমারে ॥ 
শুনিক্বাছ, বৃহৎ ভুধর উড়ে শূণ্য দেশে, 
তীক্ষ বাণ দেখ নাই খাঁন খান করিতে তাহারে ! 

. এল এস, বদি ইচ্ছা! থাকে, 



দানব গৌরব ডি 

হেরিতে সে অপুর্ব কৌতুক । 
( উন্মস্তবৎ টলিতে টলিতে প্রস্তান। শন্বর” নমুচি 

প্রভৃতি সেনানীগণ পশ্চদন্ুসরণ করিলেন । বুহিলেন ৮০ 

আশচণর্যদেব ও সাধু, সকলে চলিয়া বাইবার কিছু পরে 

সাধ, বলিলেন ) 

দাধ, ৫ 

গুরু :- 

লাধ, সা 

সাধ, £-- 

নাহি জানি, কী অপুর্ব প্রেমের বিকাশে 

অভিলাষ করেন শ্রীহরি ? 

হুর্জয় দানব, রোষভরে ছুটিক্সাছে সতোর সন্ধীনে । 

(মহ্খবিরক্তি ভরে) সতের সন্ধানে £ 

তার (চনে বল, ছুটে ধ্বংসের গহ্বরে ! 

হেন দর্প? হেন অভিমান ? হেন ?""" 

ভকতের অভিমাঁন, চিরদিন, 

চিরকখল অন্ধতাঁয়্ ভরা; হেন ভক্গংকর । 

- আরম যবে সন্দেহেতে উঠে ব্যাকুলিক্বা, 

হৃদি যবে সতোরে জানিতে চাক নিজ শক্তিবা.ল, 

সাধা নাই জীব তার কে প্রতিরোধ। 

কি কহ সাধক? 

সর্বশান্ত্র শিখাক্ষেছি তারে, 

খুলে দিছি জ্ঞানের ভাগার ! 

শাস্ত্র মুক সেথা? জ্ঞান হতবাক্। 

আমি দেঘিয়াঁছি দেব, এক চিত্তে স'ধন। তাহার 

মুগ্ধনেজ্রে হেরিয়াছি, 

প্রেমের অপুর্ব ছবি নয়নে তাকান । 



হর দাঁনব গৌরব 

কামভন্মকারশ রুদ্র কোঁপশিখা, 

'এক চক্ষে জ্বলে ধ্বক্ ধ্বকৃ,__ 

অন্ত চক্ষে অবিরাম প্রেমের নিঝরর ; 

গোমুখী বিদারি যেন, 

_ জাহুবীর পুতধার) ঝরে নিরস্তর । 

এক হস্তে তার বিশ্ববীর্ণকারী উন্কামুশী শেল, 
অন্য হন্তে জব! বিন্বদল চন্দনে চচ্চিত | 

চরিত্র তাহার নীলাগ্ব,ধি সমুদ্রের প্রীন্স, 

উপরে তরঙ্গরাঁজি গরজে গভীর, 

কিন্তু হৃদ্দিতলে তাঁর অমুল্য রতন, 

উজ্জ্বল বরণ, স্বরগের সুষমামপ্ডিত | 

; ধন্ঠ তুমি দেব ! হেন শিষ্য গৌরব তোমার । 
শুক্র 25 নৃশংস এ অত্যাচার, 'অনাচার যত *** 

সাধু: হে ধীমান! | 
ঘাহিরের আচরণে মুগ্ধ হয়,» অজ্ঞান যে জন । 

ভাবাতীত ভাবমক্ষ যিনি, ভাবমাত্র করেন গ্রহণ 

কার্ধের বিচার হক একমীত্র ভাবের নিকষে ; 

এ কাত” অবিদিত নহে তব পাশে 
বিস্বৃত কি হেতু দেব? | 

শুক্র :-- হন্ত তুমি সাধক প্রবর ! ধন্ত তব দৃষ্টির মহিমা 
বহু ভাগ্য, হেন বন্ধু পাইন তোমারে । 

সাধনার শ্রেষ্টফল যাঁহ?,-অহং বর্জন, 

সর্ববভূতে সমৃষ্টি সর্ধ্ব বূপে তীহারে দর্শন, 
. অবিচ্ছেদে স্মরণ তাহার১--" | 

লত্য সত্য লভিয়াছ তুমি । 



দানব গৌরব ৯১ 

কি বলিব তোম। ? দাও দাও আলিঙ্গনে । 

(উভয়ে আনন্দে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন ) 

আঃ! কুৃতার্থ জীবন মোর ! 
( আলিঙ্গনমুক্ত উভয়ে পৃথক পৃথক আসনে বসিলেন । 

| সাঁধ একটি গান ধরিলেন। শুনিতে শুনিতে আচার্ষোর 

চক্ষু মুদ্দিয্া] গেল ; তিনি সেই সঙ্গীত সুধা আকণ্ঠ পান 

করিতে লাগিলেন ) 

ছুটে যাঃ ওরে ছুটে যা। 

তারে ধরুবি যদি আপনহার! ছুটে ষা। 

বুকের মাঝে ধরতে যদি 

সাধ হয় মনে নিরবধি, 

ছুটে যারে ক্ষ্যাপা পাগল, 

খুলে দে রে মনের আগল, 
হওয়ার আগে হ। হা ক'রে ছুটে যা ॥. 

লুকোচুরি বুড়ির খেলা 
করিস্নে ভাই তারে হেল।, 

সকল খেলার যেথায় মেলা, 

মিলেছে মিল পেতে হুবে, ছুটে হা । 

ছুটতে গিয়ে উছট খেয়ে পড়বিরে তুই বারে বারে 

আবার উঠে আবার পড়ে ছুটে যারে ছুটে যা 
(সংগীত চলিতে খাকাকালীনই ধীরে ধীরে হৃত্তের 

পরিলমান্তি ) মা 



সপ্তম দৃশ্য 
 দবশ্ত সংকেত ₹ দানবপুরী মাঝে হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ, 

সংলগ্ন এক শিব বন্দির ॥ ভিতরে স্থির মুভিতে বলিয়া 

আছেন কক্সাধু; সম্মুখে তীহার শংকরের লিংগমৃত্ি । দতসা 
শোন! গেল কত্সাধূর বুকফাঁটা আত্র্নাদ ; স্বরে তেষন 
তীব্রতা নাই; তবে ভাবের ভারে ষেবাণী বাহির হইতেছে, 

তাক অতি ধীর, মন্থর | 

কয়াধু £-মহেশ্বর ! হে দেব শংকর! 

আর কতদিন প্রভু ? 

মরেছে প্রহলাদ, 

এখনও কি জীবনের আছে প্রয়োজন ? 

, এইবার টেনে লও প্রভূ, 

পণদপ্রান্তে স্কান দাও দাসীরে তোমীর |. 

সহিতে পারি ন1! জালা আর। . 
শাস্তি দাও প্রভু, 

তুলে দাও মরশের কোলে। 

( কিছুক্ষণ নীররে কাদিতে লাগিলেন, পরে দীর্ঘশ্বাস 

ফেলিয়া! বলিলেন ) 

নারায়ণ! নারাক্ষণ ! নারারণ 

দাসীরে ভুলেছ, খেদ নাঁহি করি, . 
কিন্তু কেমনে ভূলিলে প্রভূ সম্ভানে আমর, 

সস্তানে তোমার? প্রহলাদ আমার 

এ জীবনে জাঁনিত' না তোমা বই কিছু. 

চিরদিন কেদে গেল গুধু ?. 



দানব গৌরব ৯৩ 

তব নাম ধরি নিশিদিন কাদিত অঝোর, 
' কোন দিন কোন বাধ! মানিল ন! শিশু ; 
কেন মতে নাম না ছাঁড়িল ঃ 

রক্ষিতে নারিলে তারে দানবের কবল হইতে ? 

এই তবে পরিণাম ভক্তের তোমার ? 

এই ভব বিথি? 

€কাদিতে লাগিলেন । নিংশন্দ পদলধযারে প্রবেশ 

করিলেন উপদ।নবী। কয়াধু তীহার উপস্থিতি জানিতেই 

পারিলেন না, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! বলিতে লাগিলেন ) 

.. যা করেছ তুমিঃ জানিতে চাহিনা -আমি। 

তবে এই কথ! জানাই তোমারে 

'সীমারে টানিক্কা লও, আমারে মিলাও প্রত 
 প্রহ্লাদের পাশে । 

€কাদিতে কীদিতে মাটীতে লুটাইক্া পড়িলেন। 

উপদানধী: অতি দেহভরে তাহার অংগস্পশ ূ ককির। 

ডা্কিলেন, “ভগিনী” বলিক] | -কর়াধূ শূণ্য প্রেক্গণে তাহার 

দিকে চাহিয়া! রহিলেন, উপদানবী বলিলেন ) 

উপ :- ভগিনী! মোছ আধিজল। | 

| গ্রহলাদ তোমার, 
এখনই আসিবে হেথা বন্দিতে চরণ তব। 

এইমাজ দেখিয়াছি তারে! 

তক্ধ সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, 
হরিনাম গাহিতে গাহিতে, 
আসিছে সে গৃহপীনে ফিরে। 



৯৪ . . দানব গৌরব 

( কয়াধু শৃণ্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চীচিরা কথ 

শুনিতেছিলেন, পরে অবিশ্বীদ আসিল, কীদিতে কাদিতে 

বলিলেন ) 

 কক্সাধু-_ পরিহাস করোন। ভগিনী । 

মি জানি, তৃপু তুমি মরণে তাহার ! 

তাই বলি, জননীরে উপহাস, এ হেন সমস্স, 

সাজে কি তোমারে? তুমি ষেরমণী? 

রমণীয্ব, নমণীয্স, কমনীয় হৃদয় তোমার ? 

হতে পারে জর্জরিত তুঘি পতির বিস্বোগে 
প্রতিহিংসা বিষে পরিপুরিতা অন্তর ; 

বু বলি, প্রহলাদের ্বেষ করিও ন1 ! 

তার দৌষ, সে তোমার স্বামীহস্তা নামগাঁন করে ! 
উপ £-- দিদি! 

প্রহুলীদ তোমার বার নাম ধরে, 

তিনি অথিলের স্বামী, আমার স্বামীরও স্বামী ! 
দেখিছ ন1, দানবের সহত্র তাড়ন। 

বার্থ হলে! নামের প্রভাবে ! 

অবার্থ প্রহলাদ মুখে হরিনাম গান । 

অমর প্রচ্লাদ, আমাদের সোনার প্রহলাদ ! 

( কয়াধু ক্ষণকালের জন্ত দারুণ পুত্র শোক বিস্কৃভ হই 
বিস্ময়ে উপদানবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ) | 
করাধূ কি কহিছ তুমি? 

এ ভীষা ত* নহে দানবীর ? 
তোমার কষ্ঠেতে আজ একি ধ্বনি শুনি ? 

এ বিশ্বাসের বাণী যেন ফুটে তব মুখে ? 



দানব গৌরব ৯৫ 

ভ্ধবে ক্ষি, তবে কি প্রজলাদ মোর 

এখনই অখসিবে হেথা! । 

আমারে বিশ্বাস কর ভাঙহ, প্রহলাদ মরেনি ; 

মপ্িতে পারে না সে, মর্রিতে কানে না সে; 

দে বে মবিষ্ষাছে হরিনাম রসে। 

সে বে হরি হয়ে গেছে ! 

হরি লি মরিতে পারে ? 

( বলিতে বলিতে কীদিয়া ফেলিলেন) 

করাধু £-- কীদ তুমি হরিনাম ধরে ? 

একি এ অদ্ভুত ! 

উপ্প ₹-- সকলই অদ্ভুত “দবি ! 

নহে দানবের ঘরে; দানব ওরসে, জন্ম নের 

হরিভক্ত ছেলে, আমাদের প্রহ্লাদের মন্ত ! 

কয়াধু ১ লত্য কহিতেছ, 

হেরিলে তাহারে তুমি * আসিছে এদিকে ? 

স্তোক নহে ? 

আমি ভাগাহীনা, গৃহশীর্ষে দীড়াইক্সা! দেখি, 

কঠিন রজ্জ,র পাশে বদ্ধ হস্তপদ, 
গলেতে বুহৎ শিল।, 

প্রহলাদেরে লয়ে গেছে উচ্চ গিরিচুড়ে ; 

নিয়ে তার দেখিয়াছ, নিরন্তর গঞ্জিছে জলি, 

উত্তাঁল সমুদ্র যেন সমগ্র স্থপ্তিরে লয়ে 

গ্রাসিবারে ঢচাহিতেছে নিজ গর্ভ মাঝে । 

দুর হতে দেখ্রিন্ু বালকে, নিম্পন্দ, নীরব ? 

সহ দানব পশ্চাতে তাহার, | 

1 - | 



৯৩৬ দাশব গৌরব 

ইংগিতের আছে অপেক্ষায়, 

কখন ঠেলিক1 দিবে নরণোম্সি মাঝে |" 

দেখিতে নারিনু অর 

মুচ্ছ4 আসি ঢেকে দিল নয়নের দ্বার | 
তারপর, কিছু নাহি জানি । 

উপ 2 তারপর আঁমি জানি দেবি । 

পৈশাচিক উল্লাসে মাতিরা, 

সেই সব দানবে মিলিয়া 

প্রহ্লাদে ঠেলিয়। দিল সাগরের বুকে | 

(ৃশ্তটির ভীষণতাঁর কল্পনার ও উপদ1নধার স্থিরস্বরে 
বলিবার ভঙ্গিমার কয়াধ, আত চীৎকণরে বলিয়া উঠিলেন) 
কয়াধু £--উঃ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! 

আর কেন প্রভু ? 
(শৌোকভারে নীরবে কাদিতে লাগিলেন, পরে কথঞ্চিৎ 

সুস্থ হইয়। উপদানবীকে উদ্দেশ করিরা বলিতে লাগিলেন, 

কণ্ঠে নিদারুণ বেদনার সুর ) 

ভীরপর, তুমি এলে, মিথার প্রলেপ মাথ। 

সাস্তনার জাল! দিতে পুত্রহীরা জননীর বুকে ? 
, তুমি কি পাষানি ? 

(দূর হইতে সংগীত ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ ভাগিয়া আদিল: 
অভি অষ্পষ্ট ! উপদানবী উৎকর্ণী হ্ইক্সা বলিলেন) 

 স্র'বুঝি আসিছে বালক? 
নিলে কি দিদি কোন সংগীতের ধ্বনি ? 

 (লংগীত কিছুটা স্পষ্ট হইল । : উদ্বয়েই চকিত হইয়া 
সিরুদ্ধ নিঃ্বীসে গুনিতে লাগিলেন ) | 



দানব গৌরব ৯৭ 

নিশ্চয় প্রহ্লাদ ! 

( বলিয়া] উপদানবী ছুটিয়] বাহিরে গেলেন ও ক্ষণপরে 
কিরিক্লা আসিয়া? মহানন্দে বলিক্স1 উঠিলেন ) 

সতাই প্রহলাদ, মোদের প্রহলাদ,_- 

আনন্দে উন্মুপ্রাক্স গায় হরিনাম 

সহজ ভক্ভের সাথে, 

নাচিতে নাচিতে শিশু আসে 'এই দকে । 

€ কম়্াধু বিহ্বল অবস্থাক্ম বি “ব করি-বন, স্তির করিতে 

না 'পারিক্স? সহস। উপদানবীর পপতলে মস্তক রাখিরণ গুঁণান 

করিতেই, উপদানবী ত্রস্তহন্তে তাহাকে উঠইক্াা সলিলেন) 
কি কর; কি কর দিপ্ি 

কক্াধু £_দানবী রে! তোরে আনি ভূল বুঝিক্বাছি । 

ক্ষমা কর্ মোরে £ 

উপ £-- ও কথা বলোনা দিদি 1 

ভোঁমারই সম্ভান বটে, গর্ভে ধরিক্াছ 

ভুল নহে তাহ] ; কিন্তু ক্দামিও রমনী ? 

করাধু ২ জননি; জননি তুমি তার ! 

মাতৃত্বের, সব অহংকার, 

আজি হতে ভোমাপরে করিনু অপণ | 

উপ ২- মাতা] হনে সম্তানে বধিন্ে, 

করেছিন্ু কত আযমোজন, “দখিক্বাছ তুনি ! 

মাতৃত্বের, নারীত্বের সর্বধম” করি পরিত্যাগ, 

বশ কঠিন পপ লয়ে, 

আরিস্বাচি কঠোর সাধন, দেখিয্মাছ দি! 1 



৯৮ দানব গৌরব 

তাহার রহন্ত কথা শুনাবে। তোমারে । 

শুনেছি, হরিভক্ত মরেনা কখনও ; 
তাহার রক্ষার তরে, অলক্ষ্যে সতত 

নারায়ণ তার স।থে সাথে ফিরে ।*"" 

আর এক কথ শুনেছিনু, সে অতি বিচিত্র কথ ! 

অত্যাচার, অবিচার, সীমীরে ছাড়ায় বৰে, 

কিম্বা হবে, কালপুর্ণ হলে 

ভক্তের রক্ষণকল্পে, ভক্তবাহ্ণকল্লতর 

দেহ ধরি আপনারে করেন প্রকাশ । 

সাধ ছিল মনে, বড় সাধ ছিল, 

দেহধারী সেই নারায়ণে হেরিব নয়নে ; 

শাস্তি কিশ্বা শাস্তি যাই হোক্, 

শির পাতি লব নির্বিবচারে, তীরই কর হতে। 

আজি পুর্ণ, পুর্ণ, 
পুর্ণ মোর মনস্কাম দেবি ! 

€ এমন ভাবের ভরে কথাগুলি বলিতেছিলেন ষে, কথার 

অন্তনিহিত শক্কিটি তাহার দেহে প্রবেশ করিভেই দেহটি ক্ষু্র 
ব্রততীর স্তায় কাপিতে লাগিল।. কক্সাধ্ নির্বাক । 
অভিভূত্বের মত শুধু বলিলেন ) 

কন্ধাধু :__ একি কথা বল? 

উপ £-- অদৃষ্টের এমনই বিধান, 
হরিভক্ত হলে! ফিন?, বংশের সন্তান !' 

ব্যঘ! দিতে ভারে, পীরিত না;. 
- কোন মতে পারিতন! জননীর প্রাপ। 

... কিন্তু জননী পাধানি হর বাহার ইচ্ছার, 



দানব গৌরব ঠ/ 2 

“হের দেবি ভাহার কৌশল !"*" 

স্বামীর মরণ শুধ, মণত্র ছল ॥ 

আলামক্ী স্মৃতিটুকু ন। থাঁকিত যদি, 

সাধন] আমার হইত নিম্ফল 1+*" 

বোস দেরি, করুণা তাহার, 

মরণের মাঝে, এমন মঙ্গল রানে 1" 

€ উপদানবী চক্ষু মুদিয়1! ভাবস্থ অবস্থায় কথা 

পলিতেছিলেন । তাহাকে দেখিক! ককাধুর ভয় হইল দে 

খখনই পড়িন্! যাইবে । তিনি বলিলেন ) 

ফরাধ, £-_ দাঁনবী ! দানবী ! 

কাপিতেছ তুমি! বস এইখানে | 

টিপ £-_ এই বসি ভাই ! উতল! হয়েোন। তুমি 1" 

আমিও তোমার মত, ছিলাম দশক । 

পর্বতের চুড়। হতে পড়িল প্রহলাদ, 

কিবা মোর মাতৃবক্ষ হতে, 

খসিক্না পড়িল যেন চৈতন্ত আমার ! 

বুদ্ধিতে নারিনু, চেতন! হারান 1*** 

জনের উন্মেষ সঙ্গে, আথি মেলি দেখি-_ 

€ নীরবে চক্ষু স্বদিলেন। নয়নের ছুই পারব বাহির 

অঞধার ঝরিতে লাগিল। কন্াধু নেহস্পর্শে কাছে উনি 

তিনি তীহার বুকে মুখ লুকাইয়! কিরৎক্ষণ কী'দিয়া লইলেন; 

পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, সেই মুদ্রিত নয়নেই) 

দিদি! | 

 শুনিক্লাছ, “নবীন নীরদ শ্তাষ' $ 

_ €দখিম্বাছ কভু ? 



১৯ . দানব গৌরব 

কর ধু. 2 নাত ! 

উপ 22 ক্ষীরোদ সাগরে ভাসে 

স্থকুমীর প্রহছলাদ আমার, পন্সপত্র পরে । 

সেকি করপল্স তার ? 

শিরোদেশে তার, 

ম্মেরাননে, উজ্জ্লবরণে, বারিবক্ষ মাঝে 

কে যে বিরাজে ? চক্ষে না হেরিলে 1" 
কি বলিব তোমা ? 

বৈকুষ্ঠবিহারী যারে কয়, সে ষদি তাহাই হয়, 
তবে তশরে বৈ, আর কিছু দেখিবার নাই । 

তারপর, আর মোর কিছু মনে নাই। 

জ্ঞান পাই শুনি হরিনাম । 
দেখিলাম প্রহলাদে আমার, 

সর্ব অঙ্গে £দিনী প্রবাহ বহে, 

মধুকঠে হরিনাম গাহে, 
সঙ্গে তার**" 

€ সংগীতধ্বন্ন আরও নিকটে আসিঙ়া থাঙিস্বা গেল। 

প্রবেশ করিলেন প্রহলাদ। তিনি উভগ্ন জননীকে প্রণাম 
করিলেন। কক্কাধু নিতীস্তই সংস্কার বশে বিহ্বল ভাবে 
তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ; দৃষ্টি শুন্তত য় 
ভর1। উপদানবীও হতবুদ্ধির মত দীড়াইয়] ; তাহার দৃষ্টিতে 
একটি অনুসন্ধিৎসার অভাষ ; ভাবটি বোধ হয় এই যে, 
পর্ব্বোক্ত দর্শন, এথনও সম্ভব কিনা ! প্রহলাদ আপন মনে 
প্রেমানন্দে বিভোর থাকিয়াই বলিয়া চাদ 

 প্রহলাদি, হমাগো 1. 



দানব গোৌরৰ হব 

হরি বুঝি ছিল এইখানে ? অজঙ্গগন্ধ তার, 

পীহত বেন হেথাকার আকাশ বাহুতে ? 

কোথা গেল মাতা ? হন্দি গেল কোথা ? 

তোরা বুঝি ডেকেছিলি সারে ? 

এ ওর স্বভাষ কেমন ! 
বে ডাকিবে, বখনই ডাঁকিবে, বাবে তার বাঁছে। 

গেট বড় জ্ঞান নেই, ছুটে বাবে ডাকের পিছনে ॥ 

এমন অভ্ভুত পাগল ম।গে।, জগতে দ্বিতীয় নাউ । 

শোন্ তবে এক গান গাই । 

( প্রচ্ুলাদ কাহারও উপস্থিতির দিকে লক্ষা না সথিয়া 

আপন মনে গাহিতে লাগিলেন ) 

হরি নামের তরী দয়া করি 

এসেছে এই সংসারে । 

| ভয় কিরে ভাই, আয় সবে গাই 

নামটি হরির প্রাণ ভরে ॥ 
মায়া নদীর এপারে তুই, 

হরি থা;কন ওইপারে 

নাদের তরী পার করে দেয় 

মায়ের মত হাত ধরে ॥ 

(গাহিস্কে গাহিতে প্রচলাদ চলিয়া! গেলেন । উপদানবী' 

€ করাধু নিম্পলক নেত্র তাহার প্রমন পথের দিকে চাহি 

রহিলেন (| 
এ দবগুটি শেষ করিবার অন্য পর্দা পড়ি! ৫ গেল) 



অধম দৃশ্ঠ 
দৃশ্য সংকেত : হিরণ্যকশিপুর শয়নকক্ষ । কাল রাজি । 

বভ মূল্য এক খণ্রায় শায়িত, নিদ্রিত দৈতারাজ। সেই 

কক্ষে অপর এক খষ্টীয় নিদ্রিত1 কক্সাঁধু' 
বাহিরে প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল, মুনুণু বিদ্রাৎ 

প্রকাশ পাইতেছিল । মেঘের গঞ্ন শোন যাইতেছিল। 

বহু নিশ! নিদ্রাহীন হিরণ্যকশিপু "“আজ্ঞ বহুদিন পরে 
ঘুমাইভেছিলেন। তিনি স্বপ্র দেখিতেছেন, স্বপ্র-ক্গতের 

মধ্যে আপনাকে দেখিতেছেন বৈকুণ্ে; সন্গুথে চিরপ্রির 

ইষ্ট নারায়ণ | ) 
হিরণা :-- ( স্বপ্রঘোনে ) এতদিনে পড়িয়াছে মনে ? 

কত দিন ভুলেছিলে প্রভু ? 
কতদিন সেবি নাই চরণ তোমার ? 

গোঁলোক ছাড়িক্] “কাথা কোন্ লোকে, 

কোন্ স্বপ্রপুরে ছিনু এতদিন ন্াচ্ছন্প মায়ায় ? 

চির পরিচিত, চির আকাঙ্ঘিত বৈকুষ্ঠ তাজিয়া 
পক্কিল আবতের যেন ছিন্কু কতদুরে ? 

সেকি স্বপ্র 2" 
কোলাহল কত ষেন ভেসে আসে 
দুর স্মৃতি সম।"*" 

এ কি প্রভু! 

| কিক্করের সাথে এ কি তব নব বাবার ? 

- .. পদযুগ সেবিবার নাহি অধিকার ? 



দানব গৌরব হি 

দাস আমি, ভক্ত আমি, 

তব জারে জাগ্রত প্রহরী | 

কোথা বাণ, কোথা বাও হরি? 

( নিদ্রাভঙ্গে এ পাশ ও পাশ করিয়! উঠির1 পড়িলেন। 

চারি দিকে বিশ্রিত দ্ষ্টিতে ক্কাকাইতে লাগিলেন, ধলিলেন) 

নিদ্রাশূন্ত মণ্তিষ্ষের উত্তপ্ত প্রহার | 

উঃ! বাহিরে কি ভীষণ দুর্যোগ ! 

নুহুমুছ দামিনী প্রকাশ, 

কড় কড়, ঘড় ঘড় নাদ, 
অধিশ্রাস্ত ঝরে বারিধার1, 

ঠিক মোর হৃদকের প্রতিচ্ছবি যেন । 

(বাহিরের দিকে তাঁকাইয়া থাকিতে থাকিতে হাত 
'উঠিলঃ বলিলেন ) 

নিদ্রাদেবী বড়ই মদস্থা! ভরি 

বন্ধ দিন নিদ্রাহীীন, 
তাই বুঝি প্রকৃতি পূরিভে চার লব অবসাদ 

আজিকে নিশায় ? মহানিশা কি এ? 
মহা"নিশ-শ।! বুনে নন 

€(নিদ্রার ক্রোড়ে চলির1 পড়িলেন ও পুনরার স্বপ্পা ভগ 

5লির়া! গেলেন, বলিতে লাগিলেন ) 

(স্বপ্রঘোরে) শান্ত হুরসাল রমা নিকেতন ! 

মাঝে মাঝে স্বপ্র ঘোরে হারাই তোমারে | 

কোথা বাই ? কোথা হতে আসি পুনরাম্ম ? 
বাধ! পদ মাধবের পায়, 

সে বন্ধন কেমনে ছিং'ড়ি় বায় ? 



১০ দানৰ গৌরব 

এইবার ধরেছি তোমারে, ছাড়িব না আমার | 

(বাহির প্রচণ্ডরবে এক বজ পতনের শন্দ হইল 

কশশিপু একটু নড়িলেন, স্বপ্ন জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবার 

জন্য প্রাণপণে চেষ্টা! করিতে লীগিলেন ) 

আকরধণ ! আকম্ণ! তীব্র আকধণ ! 

ন1-ন1,-_ছাঁড়িব না জন্মগত 'আঅধিকীর মোর ! 
ধষি শাপ ?-খধিশাপ ?"ত 

দর] কর; দয়! কর প্রভু ! 

পারিব ন1 ছাড়িতে মাধবে। 

রক্ষণ কর মোরে । 2৩2০, 

(গৌঙাইতে লাগিলেন, কর়্াধ্র নিত্রীভঙ্গ হুইয়্া গেল । 
তিনি ত্রস্ত পদে বিশ্রস্ত বেশে স্বামীর শব্যাপাঙ্রে আনিয়া 

বলিলেন ) 

কক্সীধু ২--কি হয়েছে? ক্িহয়েছে নাথ? 

(গাক্সে হাত দির ) প্রভু! দৈতারাজ ! 
( কশিপু জাগিলেন ও অর্থহীন দৃষ্টিতে রাণীর দিকে 

চাহিয়া রহিলেন, কক্সাধু বলিলেন ) 

কি হয়েছে নাথ ? 

শূহ্যদুষ্টি, উদাঁস নয়ন ; ষেন কোঁন-_ 

হিরণ্য ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে । 

(হাত জোড় করিলেন, প্রীস্ব কীদিক্সা ফেলিলেন। 
কয্াঁধু আরও নিকটে গিয়া তীহাব বুকে পিঠে হাত বুলীইতে 

' কয্াধু ১ শীস্ত হও প্রভু! . হেরিরাছ ছু:স্বপন। 



৮.নব গৌরব ১৯৫ 

( কশিপু এইবার পুর্ণ জীগ্রত হইলেন ও এ্রতলণে 

রালীকে চিনিতে পারিংলেন, বলিলেন ) 

ভিরণা £_:ও রাণি? ঝাঁণি! 

সতা ভেরিরাছি ংস্বপন । 

কম্সাধু £কী সে স্বপন প্রত? 

হিরণা 2 স্মা? স্বপন ? স্বপন £ 

( সহস! অর্থহীন হাঁসি ও পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন ) 

সাহস ন। হয়, নাব্বি প্রকাশিতে । 

তবে এইমাত্র শুনে রাখ, 

“আর নহে দূর | 

সতোর ছুব্নখরে আমি বারংবার করেছি আঘাত; 

বুঝি টুটিবে অর্গল, খু'লিবে ছুয়ার | 

কুচন1 তাভাঁর *-* *** 

( এমন এক উৎকট ভংগীতে বাহিরের দিকে তাকালেন, 

যাহাতে কয়্াধু ভীত হুইক্সা রোদন করিয়া! ফেলিলেম, কশিপু, 

তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন ) 

হিরণ্য ₹_রোদন কি হেতু পরিয়ে ? 

দেখিছ বাছিরে, প্রক্কৃতির উন্মত্ত নর্তন ! 

শুনিতেছ বিরাট গর্জন ! 

কি উদ্দেশ্ত তার? কিবা চার ? 

কেন চায়? কারেচান? 

জানে না সে! জানেনা সে। 

তবু দেখ নাচে উন্মাদিনী | 

কক্বাধু ঃ _কি কিছ প্রভু ? 

হিরণ্য £_-আমিও জানি না। 



১০৬ দানব গৌরব 

শক্তি নাই জানিতে সে রহন্ত অপার । 

তুমি জান প্রাণহীন মোরে, 

নিষ্ঠুর, দাণ্তিকঃ ক্রুর। 
কভু কি ভাবিতে পার, 

রূঢ় বাবহা রঃ শতেক যন্ত্রনা 

যত কিছু দিরাছি তোমারে, 
তাহার সহশ্রপ্ণ ফিরাক্ষে পন্জেছি 

এই মমস্থিলে মোর ?"" 

কততু কি ভাবিতে পার? থাক্ .সহ কথাঃ 

অন্ধ আমি শক্তির ছলনে, 

মহাশক্তি ঘিরে আচ্ছ “মারে । 

কক্সাধু ₹_ মহারাজ ! 

( নিকটে গির1 সান্তন? হেতু বুক হাত দিলেন ) 

হিরণ্য £--নিতা নিতা, তিলে তিলে 

দংশন করেছে মোরে সুতীব্র আালার ৷ 

তাব কি মহিষী, বড় সুথ ইহা, 
যার তরে আপনারে করেছি বিক্ষত ? 

আমি কি করেছি? 

যে করেছে; সে জাছে লুকায়ে। 

এমন নিপুণ ভাবে আপনারে রোখেছে গোপন? 

সাধা নাই ধরে জীব তারে । 

সারাটি জীবন আমি ছুটিযাছি পশ্চাতে তাহার, 
_ সহিষ্বাছি নির্দয় প্রহার, সাধোর অতীত যাহা 

“আর মছে।, 



দঁনব গৌরব ১০৭ 

সীমার বন্ধন বহুদিন দিয়াছে টুটিস! ; 
এইবার আসে ক্লান্তি, আসে শান্তি. 

( করাধনর (ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। করাধূ পরম ক্গহভরে 

তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাঙ্গিলেন। কশিপু ধেন 

থণনিকটা সুস্থ হইলেন ; সহস] উত্তেজিত ভাবে ক্রোড় হইতে 
মস্তক তুলিস্া! বলিলেন ) 

কিন্তু স্থির জেনো, 

জীবিত থাকিতে পরাজক্প নাছি লব মেনে । 
কষ্সাধূ 7 (লিদ্ধ স্বরে) প্রভু ! 

ক্লান্ত যদি তুনি; লভহ বিশ্রাম | 

'হিরণা £-_ঠিক বলিক়্াছ রাণি। বিশ্রামের হয়েছে সমর । 

নহে এইখানে! কোথা? কতদুরে ? 

দেখ] দেয় ধীরে ধীরে অস্ফুট ইংগিতে । 

( কক়ণধু বিহ্বলভাবে চাহিয্বা রহিলেন ) 

 আশ্্য মহিষী ! 
সন্দেহের কণামাত্র নাহি অবকাশ, 

এমনই কৌশল, হেন সমাবেশ। 
তবু দেখ মায়ার প্রভাব? 

বারে বারে জন্মজন্মাস্তরে, শুধু সেই একই কথা, 
একই ভূল, একই সন্োহ'। 

কল্াধু :_ কি সে সন্দেহ নাথ ? 
হিরণা :--বলেছি ত' বহুবার । 

তবু বদি আরবার চাহ শুনিবারে, 

শোনাবে! তোমারে প্রিক়ে | 

এস কাছে, আরও কাছে প্রাপনয়ী ! 
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জীবনের কাহিনী আমার, 
তোমার বুকের মাঝে লিখে দিই অনল অক্ষরে । 

অবলর আর বুঝি মিলিবে না মোর ! 

আজি এই প্রকৃতির উন্মন্ত নত, 
তারি মাঝে শুন মোর হৃদয়ের পণ ।+** 

চারিদিকে শুধুমাত্র রণ, রণ, রণ। 
ম্বত্যু যুঝে জনমের সাথে, 

স্থষ্টির মণ্তকে ধবংস অণসি 

বারংবার করিছে আঘাত | চমৎকার ! 

এ হের পৌরুষ মাগিছে রণ ক্সদৃষ্টের সনে | 

অশ্রীস্ত অনন্ত এই রণ কো?লাহুলে, 

কেবা আমি, কেব! তুমি, পার কি চিনিতে ? 

কয়্াধ £-_ বাকা তব বুঝিতে না পাপ্রি। 

কী যে প্রহেলিক1 ? 

হিরণা ২--( বাঁধা দিয়! ) এ, এ প্রহেলিক, কুঝ্টি আবুত, 
দৃষ্টি নাহি চলে, বাকা নাহি ফুটে, 

| উদ্্ত্রাস্ত মানস খিক্ন হয় কঠিন আঘাতে । 
করাধু :-_ (পরম বিন্মক়ে ) আঘাত ? | 

হিরণা :-_নিষ্ঠুর আঘাত । আপনারে আপনি আঘাত । 

নাহি অভিবোগ, নাইক বিচার । | 
অপরাধ আপনার মনে, শুন্তে শৃন্টে বিচার তাগার। 

কক্সাধূ £- প্রভু ! উত্তেজিত তুমি । 

এ নাবিনি দার | অভিমান ! 
সাধ্য কি আমার? সাধ্য কি তোমার ?... 
এ মুর্খ জীব; বুদ্ধি বিচারে চাহে 



দানব গৌরব তি 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতে ।, 
ফল ভার, অন্ধকার, 

ঝঞ্ধা, কোলাহল, গাঢ় অবসাদ । 

তারপর, **' মুডার কোমল স্পর্শ 

( কথা! বলিতেছেন দুরে লক্ষা রাখিরা ; মহসা কি দেন 
দেখিতে পাইয়া বাকা বন্ধ হইয়া গুল; ভয়, বিম্ময 

ইতা।দি ভাবের প্রকাশ ; পরে বলিলেন ) 

ওকি? 

ওকি ও দৃণ্ঠ বাল্পনা অতীত? 

(কাপিতে লাগিলেন। করাধু ত্ীচ্ছাকে ধরিলেন। 

সুস্থ হইতে কশিপুর কিছুটা স্ময় লাগিয়া গেল। হিনি ষেন 

ুর্বূলতাটি দূর করিতে সবলে মস্তক নাড়া দিয়া বলিলেন) 
ওঃ! পরাজর ! 

_. ছুব্বিষহ পরাজ্ন দানবের ভালে! 

নিদ্রা নহে অধীন আমার ; 

স্বপনের বারতা! লইয়া! রহন্ত সে করে “নার সনে। 

আজি দেখি জাগরণে--জাগর-ণে **" 

( কথা বলিতে বলিতে আবার বেন সেই দৃশ্ত দেখি 

বিশ্মিত কে বলিলেন ) 

সেই! সেই মুতি ! 
নব সৃষ্টি, নৃত্তন কল্পনঠ অভিনব প্রানী ! 
রাণি! রাণি! জাগ্রত কি আমি? 

( ছুই হস্তে চন্ষু ঢাঁকিলেন। কয়াধু কি করিবেন, বিহ্বল 
ও ব্যাকুল হইয়া তাহার অংগে হ্ত বুলাইতে লাগিলেন । 
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কশিপু ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে হস্ত অপলারিত করির়া 
বলিলেন ) ্ 

না! চলে গেছে। 

মিশে গেছে প্রকৃতির গার । 

কয়ধূ ২ সংশয়ে রেখোন! প্রভু আর । 
হিরণ্য £-_ নহেক” সংশয় পরিয়ে | 

| ভুল ভূল । পরিমাণ হয় ন। তাহার । 

অভ্রভেদশ ভ্রমের পাহাড়, 

আপনার চারিদিকে করেছি সঞ্চর, 

বিনিময়ে হরত বা দিতে হবে প্রাণ ! 

বিষপ্ন হয়োন] রাণি, হয়োন1 কাতর । 

হবদয়ের অভ্যন্তরে পাহয়াছি সতোর সন্ধান, 

বাহিরিতে চাক মহাবেগে ; 
ভাগোর ছলনা ! প্রকাশিতে সাহস কোথায় ? 

আজীবন মিথারে করেছি পুজা, 
আি সতো' হেরি ভর মাসে দানবের প্রাণে । 

(চুপ করিয়া গেলেন । হঠাঁং কি বেন ভাবিঙ্সা হাঁপিরা 

কীনিদিনী বলিলেন ) 

ভন্ম ! ভর আসে দানবের প্রাণে ! 

€ আবার ক্ষণেক চুপ, পরে বলিলেন ) 

হাসিতে পারিবে রাণি ? 

শোনাবো তোমারে এক অপুব্ব কাহিনী, 

আমারি অন্তরে জাত, মরিপাছে আমারি অন্তরে । 

কাধ প্রভু! : 
হ্রিণ্য 'ইাবুঝিক্াছি। শুনিতে বাকুলা তুমি । 
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শোনানো কর্তবা মোর । 

তুমি জানো, কিবা বরে বলীয়ান 'আামি ! 
অমর বলিতে পার মোরে । 

“মানব দানব দেব রাক্ষস পিশাচ 

স্যষ্ট যত পণ পক্ষী কীট, 

কারও হস্তে মরিব না আমি। 

জলে স্থলে অনলে অনিলে 

বোম মাঝে মৃত্যু নাহি হবে। 
আস্তের অভেদ্ত এই শরীর আমার” | 
তথাপি, মরিতে হবে মোরে 

বল দেখি রাণি! কে বধিবে মোরে ? 

( কয়্াধূ নির্বাক; নিস্পন্দ । তাহার অবস্থা দেখিয়। 

কশিপুষেন কতকট1! আমোদ অনুভব করির] হাসিস্! 

উঠিলেন, বলিলেন ) 

ছা! হা! হা! 

দেখিক়াছ নির্বাক করেছি ভোম। 1" 

নিজে, নিজে আমি করিব সন্ধান 

আমার মরণ বান আমার জীবন পরে 1". 

(কক্সাধু বোধ হর ভাবিলেন যে স্বামীতে উন্মত্ত 

আশ্রর লইঙ্সাছে, তাই অতিমাত্রায় বিচলিত হইর়1! গুরুদেবকে 

স্মরণ করিলেন, গুরুর উদ্দেশে যুক্ত কর বলিয়া উঠিলেন) 

কক়্াধূ 2 গুরুদেব! রক্ষা কর মান। 

(শ্রীগুরু স্মরণে ক শিপু চকিত হইব! বলিলেন) 

হিরণ্য ঠিক বলিকাছ রাণি। | 

ভালো কথা করেছ স্মরণ ; 
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পারিবে কি গুরুদেবে করিতে আহবান ? 

নিশীথের আধার ভেদ্দিয়1, কেহ নহি জানে, . 

শুধু তুমি আর আমি-_ 

€ কক্সখধূকে চলিতে উদ্ভত দেখিয়া, কশিপুর মনে আর 
এক কথ জাগিল, সেটি জানাইতে বাগ্র হইস্সা কযাধ,র প্রন্ি 
অগ্রদর হইয়া! অনুনয়ের সুরে বলিলেন ) 

নহে শুধু গুরুদেব, 

আশ্রমে তাহার একজন আছেন নাধক, 

মহণজ্ঞানী, তত্বন্শী তিনি 
পার বদিঃ পার যদি বাঁধি 

কম্মাধ বিচলিত কি হেতু রাঁজন্ ! 

এই দণ্ডে পাঠাবে সংবাদ । 

স্থির হও তুমি, আনিতেছি ক্ষণে । 

(প্রস্থান) 
হিরণা ৫-_-সতাই কি বিচলিত আমি ? 

স্থিরত নাহিক মোর ? 

আপনার পরে' নাহি অধিকার আর ? 

কেন? কিসের লাগিক্স1 ? 

শক্তি নাই, সামান্য এ ছুর্বলতণ করিবারে জয় ! 
আম্ুক মরণ, হাসিমুখে করিব বরণ, 

রণ দিব মরণের সাথে 1". 
কিন্ত নয়নে কি রহস্ত হেরিনু ? 
উন্মন্ততা করিল মাশ্রন্র মোরে ? 
কেন! কেন অভিমান ? 
বারে বারে কেন শুধু হই হতমাঁন ? 
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হরি নামে কেন হই কাতর এমন ? 

হরিনামে-" *** এই ! কে আছ বাহিরে? 
. (শ্রবেশ করিল জনৈক পরিচারক । তাঁহাকে একবাকু 
দেখিস! কি বল1 উচিৎ ভাবিবার জন্ত সময় লইলেন, পরে 
বলিলেন ) ূ 

আক এইখানে । 

শোন। শিখেছিস হরিনাম তুই ! 

পরি £-_ন? প্রভৃ ! 

হিরণ £--(ধমক দিক) মিথ্যা কথ1। 

দানব পুরীর আকাশে বাতাসে. উন্ে হরিনাম, 

শিখ নাই তুমি £ 

পরি £- না প্রভু ! 
'অরিনাম কি হেতু শিখিব ? 

হিরণ্য £-_-অরি নাম? €ক বলিল তোরে? 
কেবা অরি? কার অরি? 

ভোমার ? আমার £ 

ওরে ! ওরে ক্ষুত্রজীব ! না, ন1৮- 
দে ত' অরি নয়, সে যে -** 

গা, গা ত" শুনি হরিনাম গান । 

ভয় কি? ভন্নকি? 

কেহ শুনিবে নাঃ কেহ জানিবে ন।। 
খল্ দেখি, যেমন প্রহলা্দ বলে, 

হরিবোল__হুরিবৌল-_হুরি """ 

€ স্বরে এবশ একটি ভাবের আবেশ । ঠিক এমনি সময়ে 
এ 
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প্রবেশ করিলেন কক্সীধৃঃ পশ্চাতে গুরক্রীচার্ধয ও সাধু। 

তাহাদের দেখিয়া কশিপুর মুখে হরিনাম থামিন্বা গেল, 

সহস1 অদ্ভুত পরিবর্তন । তিনি অন্তরে লজ্জিত হইয়া বাহিরে 

কঠোর হইক্সাঁ “গলেন এবং পরিচারকটির দিকে চান 

চীৎকীর করিয়া বলিলেন ) 

ভরি! হরি! হরি ! 

বাণ! আর কভু এ নাম নাঠি ধেন গুনি | 
যাও ৩৬৬ গত ঠা 

( পরিচাঁরকটি বিশ্মিত হই ভর পণইন্? চলিয়া গেল । 
কশিপু আখগন্তকদের সম্ভামণ জনাইবার বাসনায় অনা 

লিজেকে স্থির করিবার মানসে বলিলেন ) 

আসির়াছ গুত্ু ? এসেছ সাপক ? 

আঁকি এই রজনীর তাওবনতন সন্ত 

প1ইস্কাছি সতোর সন্ধান | 

তাই, সত্যামূতি তোমর] হুজনে, 
হয়েডিলে! সাধ, সতাধনে করাতে আত্বাদ | 

পুরু ১ বৎস! 

বুঝি'ত না পান্বি বচনের অভিপ্রায় তব । 

উত্তেজিত নেহারি মানস তব । 

হিরণ্য :-_লৌম্যমুত্তি সতা আপি 
ম্সিতমুখে ঈাড়াক়্েছে দ্রপারে আমার, 

বিকল করেছে মোৌরে। 

ডরে রুথিয্াছি আমি হৃদরের দ্বার, 
রুদ্ধত্বারে বারংবার করিছে আখাত। 

সত্য সনে মিথ্যার সংঘাতে, 
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ভুশনি আমি এই দেহ লয় । 

আমি দেখিকাছ্ি সাজি সুচনা! তাহার : 
সতা সন্ধা গুরুদেব! স্তা হে সাধক ? 

দীধু ১-- মহা ভগবান তুমি, হেরিদাছ সতা প্রতিক্কতি | 

হিরণ £--নহে শুাতিক্কাতি প্রভু । 

সত্যের ছলনা, ছায়ামুন্তি তার । 

আসে লজ্জা হর ভয় স্তোরে ধরিতে | 
বুঝি মিথ্যাপূর্ণ এ আধারে সত্য জাসিবে না ! 

তাই অভিমানী নিথ্যারে নাঁশিতে, 
খ্বৃতি ধরি আসিক্সাছে নৃতন খুলনা, 

নবীন শ্ছজন এক ! 
"ক্র ১ কি কহিছ দেতারজ ? 

ছিরণ্য হ--ক্গামি নাহি জানি । জনে শুধু একজন : 

কিন্তু শত্রু, শক্রুঃ শত্রু সে আমার । 

শুক্র.১- শত্রু ? | 
ছিরণা £_-মহা। শত্রু | আজীবন করেছি শত্রুতা ! 

অজ তারে হাদিমাঝে না নানা, 

দুর্জর দানব অমি, ছমদি দানব । 
( বলিতে বলিতে উঞ্চেজনাভরে কীপিতে কীপিতে শা 

টির! পড়িলেন। কর্পাধূ ছুটিরা তাঙান্ছে ধরি বহে পাছে 

শোন্বাইয়1 দিলেন» বলিলেন ) 
কয়্াধ, £_দৈত্ারাজ ! দৈত্যরাজ ! 
িরণ্য £_( দূরে কান পাতিদ্না ) চুপ১টুপ১! 

আশ্সিছে উত্তর ॥ উত্তর আগত এ "" 

( বাহিরে প্রহলাদের গীত শ্রুত হইল। লকণে নীরব । 
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গাহিতে গাহিতে প্রহ্লাদের প্রবেশ ) 

চমকি চমকি যায় ঘন বিজুরী । 

ঠমকি ঠমকি আসে দয়াল হরি । 

মঘের নিনাদ ভেদি উঠে সঘনে, 

চরণনুপুরধবনি মধুর রণে ॥ 

কিবা, মনোহর সুন্দর রূপের বিভা 

জিনি, বিজুরী আলোক শোভা খেলিছে মরি । 

সে যে, মার শ্রীহরি, সে যে, তোর শ্রীহরি 

সে যে, জগত হরি। 

হরিবৌল, হরিবৌল, হরিবোল, হরিবোল । 
দয়াল দয়াল হরি, দয়াল হরি? 

( গীতান্তে ছুটিক্া] কশিপুর শষ্য'পার্খে গেলেন । কশিপু 
তাহাকে দেখিক? মহানন্দে ক্মিতমুখে উঠি] ঈশড়ীইলেন ) 

প্রহলীদ £--পিত] ! পিতা! ! 

বড় শুভদিন, বড় শুভদিন । 

বলেছেন শ্রীহরি আমারে, আজি এ দানবপু৫র, 

প্রতি অণ১ প্রতি পরমা, 
ধন্য হবে শ্রীহরির চরণ লভিস্না ; 

তিনি বলেছেন মোরে । 

হিরণা £-__-বলেছে তোমারে ? € কণ্ঠে স্লেহের সুর ) 
প্রহুলাদ ২1 পিতা । বলেছেন মোরে আপনি শ্রীহরি ! 

জড় মাঝে আসিবে চেতনা, অজ্ঞান পাইবে জ্ঞান, 

... “নুতন প্রেমের লীলা ভইবে বিকাশ। 
বহিরপয ২-_(উল্লাস ভরে) জালি আমি, জানি আমি । 
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নৃতন প্প্রোমের লীল।, নৃতন প্রেমের লীলা: 
প্রতি. অণু প্রতি পরমাণু*** 

অজ্ঞীন পাইবে জ্ঞান*"* 

( সহপ? শুক্লাচার্ধোর দিকে অগ্রসর হইয়! বলিলেন ) 

বল গুরু, বল মারে, আমি কি উন্মাদ ? 
প্টরু 2- কু নহ। স্থির হও তুমি। 

ভিরণা কেন? কেন এই প্রতারণা ? 

ছলন]। কি হেতু ? 

হতে পারে সর্বশক্তিম।ন, সর্ববমূলাধার, 

কিন্ত জিজ্ঞানি তোমারে, 
বল গুরু বল মোরে, কেন এই আবরণ ? 

কেন এই আচরণ চোরের মতন ? 

সহজ সতোর পথে চলিতে কি হেতু মানা ? 

আমি কিজানি না? আমিকিচিনিন!? 

আমি কি... 
স্বচক্ষে 'দখেছ শুরু, 

হদ্ধপোধ্য শিশু মোর প্রহ্লাদ কুমার, 

তারে আমি, তারে আমি-"' 

ওঃ। হয়ে আসে আচ্ছন্ন সপ্থিং | 

কত যে সয়েছি, কত যে কেঁদেছি, 

কপট সে মায়াবীর লাগি, 

নিতা নিতা নিশিদিন, কে বুঝিবে তাহা ? 
আজও দেখেছি তারে; 

ক্ষণ পুর্বে এসেছিল হেখ] । 

প্রহ্লাদ £_কে ? কেবা এসেছিল পিতা ? 
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ভিরণন 2 ওরে! তোর লারাক্ষণ হরি । 

তোরে দেছে আভঙ্ক1 মুরতি, প্রেন রস বাণী ; 

মোর রে কুদ্রমৃতি, চগুরূপ, 
ভীষণ সে, বল্পনা অতীত । 

করুণার »ণামাত্র নাহ তাছে লেগা, 

শুধু হিংনা, শুধু ঘ্বণা, নম থাতী। জুতা কেবল । 
প্রচ্লাপ 8একি বুল পিতা ! 

হরি তিনি নন্, কভু নন্ তিনি । 

আমি যে ভভাভারে জালি, আমি বে হারে চিনি! 

এসেছিল .এব1, ছদ্মবেশী, ছলিক্সা গিকাছে ভোমা, 

হরি বলি দিক্প1 পরিচয় | 

হরি “মার ভ্রেমমক্। ব্রেমে মাখ সব্দ তনু তার । 

প্রেমনীরে গলিয্প1 গলিরা তিনি বে অতনু ! 

প্রেমিক বে জন, সেই মাত্র দেখে তার রূপ, 

আপনার মানস নয়নেঃ প্রেমর অঙ্ৃন দিবা । 

ছিরণা 2 তব যে দেখিনু, 

অধণকাক্স মানবের প্রর, কাপরাধ” সিংহের আকার, 

বিস্তীব্রর1 স্ুুতীক্ষ নথর, 

জান্থপরে রাখি মোর ভীম দেহথানি, 

 ক্ুধির শুধিতে চান্স অভিনব প্রাণী ? 

অমি যে দেখিন্থ'** 

( বলিতে বলিতে দূরে দৃষ্টি স্থির হুইয়া গেল ) 

প্রা উ দেখ, শর দেখ! 

 শ্স্ত অন্তরালে, দম্তভরে চাহে মোর পানে! 

কি চাহে? কি চাহে যাঙ্নাবী ? 
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শক্তি দিব তারে, শীষ্তি দিব তারে 

হিরণাকমিপু শামি, দানবের পতি । 

(ছুটির স্তস্তাটির দিকে নগ্ররর হইলেন ও শ্বেত 

জাত] ধরিলেন * উন্ডেজনার হাকাইতে লাগিংলন 

ধা.র ধারে স্মভগাজ ্বলম্বনে গড়াহর। পড়িলেন ) 
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( কক্সাধ্ ও প্রহলাদ ছুজান ছুই পাশ্বে গিক্া দাডাহলেন) 

প্রহ্লাদ 5--প্পিতা ! পিতা! ! 

ভিরণা £-(কুদ্বশ্বাসে) তোর হরি? আসিবে না? 

দানবের অন্তিম সমন)" 

(বরাধুকে কীদিতে দেখি তাহার দিকে কিরিরা 

বলি।লন, ক ভালিরা গিযীছে) 

বড়'ল্ুচতুর, বড় £ম কৌশলী ! 

পরাজয় জানিক়। নিশ্চিত, 

আমার বধের ভার দ্রিল সে আমারে । 

আমি নিজে? দিনে দিনে হিল তিল করি, 

কল্পনার জল দিয় রচিয়া 'ভীযুধ, 

জীবনের ভিন্টিমুলে করিন্থু আঘাত । 

ফলে তাঁর বিরাট এ হ্মরা'জি পড়িল থসিয়1। 

€£ ! নারায়ণ ! 

( হুঠীৎ দেখ! গেল যে শ্টিকম্তন্ত অস্তহিতঃ তৎপরিবতে 

সেট নৃঙ্সিংহ্মূতি ধরিক্সাছে, জানুপরে হিরণ কণিপু । তীহাঁর 

নরনে প্রেমাশ্র, তিনি গন গদ স্বরে বলিতেছেন) 

দেখ, দখ, দেখংরে প্রহলাদ, 

হরি তোর সেজেছে কি লাজে ? 
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_. কত দয়া, দেখ, আখি মেলি । 

এ আমার কল্পনার হরি, এষে নরভবিঃ 

একান্ত আপন মোর, একান্ত গোপন মোর, 

নিশার স্বপন মোর । 
(ঠিক এমনি সময়ে প্রবেশ করিলেন সন্গাসিনি দিতি । 

কশিপু তাহাকে দেখিক্সা উল্লগিত হইলেন,» বলিলেন । ) 

এসেছ জননি ? দেখ, দেখ, 

বৈকুগ্ বিহার হতে, 
টানিক্স এনেছি কারে এই মতধামে ? 

কার ক্রোড়ে পেতেছি শরান ? 

(কক্সাধূ দিতির পদতলে আছড়াইয্বা পড়িলেন । কশিপু, 
একবার মাত্র সে দৃশ্ত দেখিয়1 প্রহলাদের দিকে চাহি] 
বলিলেন, তাহার স্বর তখন অতি কে বাহির হইতেছে ) 

বল্, বল্, লময় যে নাই ? 

বল্্--ইরিবোল-_হরিবোল- হরি-বো-ওসল। 

( নির্বাণ। সকলে স্তব্ধ । ধীরে ধীরে প্রন্ভাত হইতে 

লাগিল, আকাশ তখন নিষেধ । ববনিকণ পড়িতে লাগিল, 

অস্তরীক্ষে সঙ্গীত শ্রুত হইল |) 
তব কর কমলঘরে নখমন্ভুত শৃঙ্গম্। 
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভূজম্। 

কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ 
পি ব নি কা 












